
 

 

20-05-12  Rektorsbrev 

Till alla avgångselever vid Lundellska skolan  
 

Hej! 

Här kommer nu information om avslutningsveckan. Vi har ju under en tid jobbat för och planerat för 

att mentorer/lärare ska kunna träffa er klassvis under sista veckan. Nu har det också fattats beslut 

från gymnasieledningen i Uppsala som ligger helt i linje med hur vi planerat att göra vilket känns 

skönt. I samband med skåptömning, bokinlämning, datorinlämning och datorutköp bjuder skolan er 

på picknick tillsammans med mentorer/lärare. Det här kommer att ske mellan måndag den 1/6 till 

torsdag den 4/6 enligt ett bifogat schema med tre klasser varje dag. Den 5/6 blir det sedan en digital 

studentavslutning för alla avgångselever på Skrapan med start kl. 12.00.  

Jag vet att ni nu sliter in i det sista med allt. Jag förstår att det kan kännas tufft i vissa skeden. Jag 

förstår att det är en stor sorg att studenten inte blir som vanligt. Men vi ger inte upp hoppet om att få 

vår stora festlighet. Beslutet ligger fast att om möjligt genomföra det den 14 augusti. Slottet är då 

bokat, studentfotografering är då bokat och jag har lämnat in finaste kostymen på kemtvätt för att 

vara förberedd. Men nu först jobbar vi på att få till en trevlig picknick under sista veckan och en 

digital studentavslutning i sann skrapananda den 5/6. 

Se information nedan om hur sista veckan kommer fungera. 

 

Examensbevis 

Vi kommer att skicka hem era examensbevis(betyg). Vi kan inte lova att ni har dem den 5/6. Det kan 

vara så att de kommer veckan efter. Men vi kommer jobba på med det så fort det går och även ta 

lördag och söndag i anspråk för det arbetet för att ändå ge det ett försök. Men det blir oerhört tight 

med tiden. 

 

Skåprensning, inlämning böcker och datorer samt utköp datorer. 

Inlämning av böcker mm kommer ske enligt bifogat schema som ni fått via mail tillsammans med det 

här brevet. Det sker alltså med tre klasser varje dag måndag 1/6- torsdag 4/6. 

Varje klass ska indelas i tre grupper. I det bifogade schemat ni fått per mail betecknas de tre 

grupperna i klasserna enligt följande exempel: E17a1, E17a2, E17a3 

Era mentorer kommer kommunicera med er vilken grupp var och en tillhör. Ni kommer delas in i tre 

lika stora grupper rakt av på klasslistan. På så vis vet ni var ni ska gå vilken tid när ni tittar på schemat 

ni fått. 

Man kan bara komma om man är frisk och symptomfri. Är man inte det får man höra av sig till sin 

mentor så får vi ordna en annan inlämningsdag och tid. 

När du anländer till skolan, tvätta händerna. Gå till de olika stationerna enligt schema ni fått. 



Skåptömning  Plats: Vid sitt skåp. 

Bokinlämning, räknare Plats: I sal B202 i korridor B200 

Datorinlämning, skåpnyckel Plats: Sal A305-A306.    Elever som ska ha förlängd studiegång eller gå 

sommarskola behåller sin dator Man meddelar då detta vid datorinlämningen och får möjlighet till 

att lämna in datorn vid senare tidpunkt. 

 

Datorutköp sker på plats vid datorinlämning med swishbetalning eller kontant. Pris 1000 kr, centralt 

fastställt, samma pris på alla skolor. Se separat bifogad fil om själva datorinlämningen och 

datorutköp som ni fått via mail. 

Se till att du får med alla kursböcker och biblioteksböcker, räknare, dator, datorladdare och 

dataskåpsnyckel till skolan. Tänker du köpa ut datorn behöver du inte ta med laddare. 

 

Avslutande picknick med mentorer/lärare efter inlämning. 

När du som elev genomgått de tre stationerna enligt det bifogade schemat hämtar du en 

färdigpackad picknickpåse i anslutning till Café Lundell vid huvudentrén. Sedan går du ut för att ta dig 

till det picknickställe ni i klassen bestämt tillsammans med mentorerna. (Du som köpt ut dator går 

först tillbaka och hämtar ut din ominstallerade dator vid datorinlämningen.)  Tvätta händerna innan 

du lämnar skolan. 

Skolan kommer alltså bjuda er avgångsklasser på picknickmat och dryck. Det kommer att vara 

portionsförpackade set till varje elev. Någon typ av baguette med fyllning, dryck och efterrättskaka. 

Men inför beställning av det måste vi ha in önskemål och allergier(laktos, gluten annat..) enlig 

följande: 

 

1 Kött  ange eventuell allergi 

2 Vegetariskt ange eventuell allergi 

 

Dessa önskemål ska lämnas till din mentor så fort som möjligt så att de kan sammanställer det till oss 

som sköter beställningarna. 

 Kom ihåg att hela tiden hålla behörigt avstånd till varandra och att kramar endast får utföras på 

avstånd. 

Det kan finnas de som inte har möjlighet att delta av olika skäl som exempelvis att man själv eller 

närstående befinner sig i riskgrupp eller att man helt enkelt är sjuk och har symptom. Var då noga 

med att ni hjälps åt att bjuda in till picknicken via smartphonen så att de som inte kan närvara fysiskt 

får delta digitalt när ni träffas tillsammans i klassen. 

 

Digital studentavslutning fredag 5/6 

Den digitala studentavslutningen kommer gå av stapeln på Skrapans vanliga studenttid kl. 12.00 den 

5/6.  För att kunna delta i den digitala avslutningen behöver man alltså ha en dator eller smartphone 

med internetuppkoppling. Om möjligt koppla gärna upp på större skärm. Se till att möjligheten finns 

att delta i ett Teamsmöte. En länk med inbjudan till teamsmöte den 5/6 kommer skickas ut till er 

elever i varje klass från era mentorer. Det är också mentorerna som kommer inleda avslutningen 

med varje klass och samla ihop er för att sedan introducera den digitala avslutningsceremonin. Jag 

lovar att vi kämpar på för att er avslutningsceremoni ska bli så bra och minnesvärd som möjligt för er 

trots dessa märkliga förutsättningar. 

 

Hälsningar 

Stefan Nyhem rektor Lundellska skolan ”Skrapan” 


