Kolding d. 10. juni 2021

Invitation
Kære student

Med Undervisningsministeriets udmelding af 3. juni kan vi nu endeligt fastlægge rammerne for
dimissionen, som afholdes fredag d. 25. juni kl. 10:00 til 14:00. Med udmeldingen tillades det os
at være op til 500 samlede indendørs såvel som udendørs. Derfor opdeles dimissionen i to hold
efter denne plan:

10:00-11:45 (Hold 1): 3.a, 3.v, 3.w, 3.y og 3.z
12:15-14:00 (Hold 2): 3.b, 3.c, 3.d, 3.i og 3.x
i skolens kantineområde. Hver student må max. medbringe to gæster.
Når hold 1 er dimitteret, skal I fotograferes i hallen, mens jeres gæster skal gå ned på
sportspladsen. Her vil der blive serveret lidt bobler og sødt i et stort telt på pladsen. Afgang for
studenterkørslen vil være fra P-pladsen nede foran blok 7 og 8 efter, at I er blevet fotograferet.
Når hold 2 er dimitteret, skal I også fotograferes i hallen, mens jeres gæster bliver i kantineområdet
til bobler og sødt. Afgang for studenterkørslen vil være fra P-pladsen ved flagstangen efter, at I er
blevet fotograferet.
Jeg glædes over, at vi kan festligholde jer, og håber samtidig på alles forståelse for, at dimissionen
pga. coronasituationen ikke er 100%, som den plejer at være.
Invitationen sendes også til jeres forældres e-Boks.

Med venlig hilsen

Per Møller
Rektor

Det praktiske grundet Corona:
Dimissionen afholdes efter Retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning på skoler og
uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel.
Da der skal holdes mindst 2 meters afstand ved sang og råb, kommer vi ikke til at synge sammen.
Skolens musikelever har derfor sammensat et musikalsk program for hele dimissionen.
Det er et krav, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem deltagere, der ikke er i familie med
hinanden.
I pausen mellem hold 1 og hold 2 rengøres kantineområdet.
Skolen sørger for nem adgang til håndhygiejne og god udluftning under arrangementet.
Fremmøde til dimissionen er naturligvis betinget af gyldigt coronapas, ligesom man ikke møder
frem, hvis man har symptomer på Covid-19 eller er nær kontakt til en smittet.

