
 

  

Information inför studenthögtid fredagen den 4 juni, 2021 
 
Detta läsår har präglats starkt av den pågående pandemin, likaså förberedelserna inför det 
stundande studentfirandet. Möjligheten att genomföra studentfirandet den 4 juni är också helt 
beroende av de beslut som fattas av vår huvudman (Uppsala kommun), Folkhälsomyndigheten, 
region Uppsala och andra myndigheter. I våra förberedelser har vi utgått från de direktiv och 
rekommendationer som vi har fått från dessa instanser. Följande information gäller därför utifrån 
gällande beslut som påverkar genomförandet av studentfirandet, vilka kan komma att ändras med 
kort varsel. 
 
Katedralskolan planerar och organiserar för att genomföra ett lika trevligt som säkert studentfirande. 
Detta är en högtidsdag som för många av oss betyder något mer och större i år än normalt. För att 
kunna högtidlighålla denna dag på ett bra och säkert sätt behöver alla som på något sätt deltar under 
dagen, såväl blivande studenter som besökare, läsa igenom denna information och följa de 
anvisningar som ges i denna text och i förekommande fall även på plats i samband med 
studentdagen. 
 
Anhöriga 
För att undvika risk för trängsel är antalet anhöriga/vänner per student begränsat till 2, vilket innebär 
att inte fler än 2 personer tillåts ta emot varje student ute på skolgården.  
 
Parkeringsmöjligheter för besökare kommer att finnas på grusplanen i direkt anslutning till skolan (se 
översiktskarta som bifogas denna information), skyltad infart till grusplanen sker från Rektorsgatan.  
 
Besökare ombeds kontrollera bifogat schema för utspringstider för respektive klass. För att minska 
risken för trängsel ute på skolgården ska samtliga besökare planera för att anlända till skolgården så 
nära inpå aktuell utspringstid som möjligt.  
 
På den del av skolgården som ligger längs med Skolgatan finns utrymme för att invänta 
utspringstiden för aktuell klass. Information om vilka klasser som står i tur för utspring kommer att 
ges i god tid via högtalare på området. När aktuell klass ropas ut samlas anhöriga till klassen framför 
ekporten.  
 
Den yta som ligger direkt utanför ekporten (se markerat område i bifogad översiktskarta) samt den 
gräsyta som ligger i hörnet mot korsningen Skolgatan/Kyrkogårdsgatan kommer att vara reserverad 
som samlingsplats för besökare och studenter i samband med och efter utspringet. Efter utspringet 
samlas studenter och anhöriga på ovanstående gräsyta, men det kommer endast ges möjlighet för en 
kort samling då studenter och anhöriga tämligen omgående efter utspringet behöver avlägsna sig 
från skolområdet. 
 
Det kommer finnas skyltar, anvisningar och skolpersonal närvarande på skolgården och jag uppmanar 
alla att följa de anvisningar som kommer att ges. 



Elever 
Studentfirandet den 4 juni är en högtidsdag som vi ska ta ett stort gemensamt ansvar för att kunna 
fira på bästa sätt. I år innebär det att vi alla behöver ta extra stor hänsyn till att följa de 
rekommendationer och restriktioner som vi har att följa. Planeringen för alla aktiviteter på skolan 
bygger på att genomföra ett traditionellt studentfirande på ett smittförebyggande sätt.  
 
Ni har under det läsår som gått tagit ett stort ansvar för detta i er skolvardag, samma synsätt och 
ansvarskännande behöver ni nu ta med er till studentdagen. Vi vill alla att detta ska bli en glädjens 
dag som högtidlighålls på ett förtroendeingivande och tryggt sätt. Detta gör vi bl.a. genom att hålla 
goda avstånd och följa de anvisningar som ges i övrigt. 
 
Under dagen kommer avgångsklasserna att i uppdelade konstellationer genomföra upprop, 
fotografering (pga. gällande rekommendationer endast enskilda porträtt), studentlunch, ceremoni i 
aulan samt utspring genom ekporten. Tider och salar för respektive aktivitet publiceras inom kort i 
klassernas scheman, men tider för upprop och utspring bifogas denna information. 
 
Skolan är en alkohol-, narkotika- och drogfri plats, vilket självfallet gäller även under studentdagen. 
Man får inte heller vistas i skolans lokaler om man är påverkad av alkohol eller narkotika. 
Katedralskolan riktar därför en stark uppmaning till samtliga elever att särskilt beakta detta, så att ni 
alla kan delta i firandet av studenten. 
 
Utspringet genom ekporten är inte bara en symbolisk handling, efter detta kommer ni inte att tillåtas 
in i skollokalerna igen. Det är därför viktigt att ni alla tar med er samtliga tillhörigheter inför 
utspringet. Efter utspringet måste ni tillsammans med era väntande anhöriga/vänner lämna 
skolområdet för att ytterligare minska risken för trängsel. 
 
Tider för upprop och utspring 
Tiderna för upprop anger den tid då respektive klass inleder dagen på skolan, se till att inte komma 
till skolan alltför lång tid innan dess. Se respektive klasschema på skolans hemsida för salar och 
ytterligare hålltider under dagen. 
 

Klass Upprop Utspring 

BF18 09.00 11.40 

HU18 09.00 11.50 

NA18A 09.15 12.00 

NA18B 09.15 12.10 

NA18C 09.15 12.20 

NA18D 09.15 12.30 

IB18 09.45 12.40 

SA18A 10.15 13.00 

SA18B 10.15 13.10 

SA18C 10.15 13.20 

SA18D 10.15 13.30 
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