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Allerød d. 31. maj 2021 

 

Kære alle 

 

Et på mange måder specielt skoleår er ved at nærme sig sin afslutning, og vi går om 

kort tid ind i eksamensperioden. Vi ønsker i den forbindelse at informere om, 

hvordan vi påtænker at festliggøre den sidste tid og fejre vores 3.g’ere, når de bliver 

studenter i slutningen af juni. Vi kommer desværre ikke uden om, at corona også 

kommer til at spille en rolle i afviklingen af disse arrangementer, men vi vil gøre alt 

for, at den kommende tid bliver så festlig som mulig og er sikre på, at 

studenterfejringen netop i år bliver en stor forløsning. 

 

Sidste undervisningsdag 3/6 

3.g’erne møder ind til 2. modul, hvor de spiser morgenmad i deres stamklasser. I 3. 

modul samles alle 3.g’ere udendørs på skolens boldbaner i sektioner opdelt på 

klasser. Her vil skolen byde på grillpølser, og der vil blive afholdt forskellige 

konkurrencer, inden vi ønsker hinanden en god eksamensperiode. 

 

For at vi kan overholde alle restriktioner, er det vigtigt, at alle elever møder ædru i 

skole og ikke indtager alkohol i løbet af dagen. Vi ønsker at skabe en hyggelig ramme 

om afslutningen af undervsiningen, og ikke et arrangement, der løber løbsk. Skulle 

der være elever, som ikke efterlever ovenstående, eller som på anden vis overtræder 

skolens studie- og ordensregler, vil de blive sendt hjem og udelukket fra deltagelse i 

translokationen. Dette skal ses i lyset af, at vi ikke ønsker at bidrage til, at der opstår 

nye smittekæder, da dette kan have store konsekvenser for den enkelte og for 

eksamensafviklingen generelt. 
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Huebegivenhed 21/6-23/6 

I dagene d. 21-23. juni afholdes de sidste eksamener og 3.g’erne får deres 

studenterhuer på. I disse dage vil det være muligt at møde op på skolen og fejre 

studenterne, når de kommer ud fra den sidste eksamen. De nærmere retningslinjer 

for huebegivenheden vil fremgå af skolens hjemmeside, som vi vil bede jer om at 

orientere jer på, inden I ankommer. 

 

Socialt arrangement 23/6 

Normalt ville vi afholde en studentermiddag på den sidste eksamensdag, og det ville 

vi også rigtig gerne i år. Desværre fremgår det af de retningslinjer, vi har modtaget 

fra Undervisningsministeriet, at der ikke må holdes årgangsfester eller klassefester 

ved skoleårets afslutning. Derfor afholder vi i stedet et socialt arrangment kl. 16:00-

17:00, hvor klasserne hver især får lejlighed til at mødes, ønske hinanden tillykke 

med huen og sige farvel til deres lærere.  

 

Translokation 25/6 

Translokationen afholdes i år af to runder om formiddagen fredag d. 25/6 pga. 

antalsrestriktioner. Hver elev må invitere to gæster med til translokationen, og alle 

deltagere skal kunne fremvise gyldigt coronapas ved indgangen. De mere præcise 

detaljer om arrangementet, bla. hvilke klasser der translokeres hvornår, vil følge på 

hjemmesiden på et senere tidspunkt. 

 

Vi glæder os til at ser jer alle sammen på Allerød Gymnasium i slutningen af juni. 

 

Venlige hilsner 

 

Anders Wind 

Rektor 

 


