Ramar för studentexamen 2021
Med anledning av det rådande läget med risk för smittspridning av Coronavirus Covid-19
kommer studentexamen även 2021 att få en annan utformning än vad som tidigare varit tradition
vid våra respektive skolor inom Lapplands Gymnasium.
Utbildningsministern Anna Ekström uttrycker följande 2021 04 27:
”Det kommer inte att bli som vanligt, inte i år heller – smittläget tillåter inte det. Men jag är
övertygad om att vi, precis som förra året, kommer att se många fina firanden, även om de kommer
vara småskaliga.”
Det här är några exempel på lämpliga åtgärder från Folkhälsomyndigheten:
- Se till att större samlingar som orsakar trängsel kan undvikas i skolans lokaler t.ex. i entréer,
korridorer och andra gemensamma utrymmen.
- Samla eleverna klass- eller gruppvis, och avstå från större gemensamma samlingar.
- Skapa utrymme, t.ex. genom att möblera om, för att undvika trängsel inomhus och utomhus.
- Säkerställ att eventuellt utspring endast genomförs för en klass, eller en mindre grupp, i taget för
att undvika trängsel.
- Informera familjer och närstående att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd
kan hållas till andra människor. Personer med symtom, även milda, som kan tyda på covid-19 ska
stanna hemma.
- Begränsa antalet besökare utifrån verksamhetens förutsättningar. Målsättningen är att trängsel ska
undvikas och skolan bör därför, utifrån storlek på skolgård, elevantal mm. endast ta emot så många
besökande utan att trängsel uppstår.
- Sätt upp information om förhållningsreglerna till personal, elever och andra besökare.
- Säkerställ att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Erbjud vid behov
handsprit.
Lapplands Gymnasiums ledning har därför kommit fram till nedanstående ramar för anordnande av
studentexamen vid Lapplands Gymnasiums skolor om inte några drastiska förändringar sker vad
gäller smittspridningsläge och nationella rekommendationer.
Ramar för studentexamen 2021:
• Inga stora samlingar tillåts
• Social distansering inne och ute
• Anhöriga bjuds inte in att delta i studentfirandet inomhus
• Studentexamen sker på klass/gruppnivå
• Studentexamen förläggs till olika dagar och/eller olika tider på dagen för att undvika större
samlingar av människor.
• Observera att Transportstyrelsen ej tillåter studentflak och kortegekörande
Med utgångspunkt från dessa ramar kan skolorna inom Lapplands Gymnasium i dialog med
studentkommittéer/elevråd besluta hur studentexamen ska utformas efter att riskanalys gjorts.
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