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Kære 3g elever – Husk at orientere jeres forældre
Programmet for de sidste travle dage inden dimissionen er som følger:
Ved de sidste eksamensdage (mandag den 25/6 til onsdag den 27/6) henstiller vi til, at alle
pårørende venter i kantinen og fejrer festligheden der. Pårørende må gerne vente udenfor den blok
hvor deres student skal op til sidste eksamen.
Torsdag den 28. juni kl. 16.00 modtages I på Ballerup Rådhus af Borgmesteren.
Mødetid kl. 15:45 foran rådhuset. Ca. kl 16.30 afgang mod skolen.
- FOTO:
Det store fælles billede på skolen bliver taget kl. 17.00, så husk at være tilbage fra Rådhuset
der. Vi venter ikke på nogen!
Billedet af hele Årgang 2015-2018 vil blive taget i gården mellem Musikhuset og
Sokkeblokken. Efterfølgende er der klassevis fotografering i Blok 4 inden
studentermiddagen.
- Indgang til studentermiddagen ca. kl. 18:15
Lørdag den 30. juni kl. 10.00 til ca. 12.00 dimission for alle elever og forældre til 3.g.
- Alle elever samles i kantinen kl. 9.50 til opstilling og indmarch. Der vil være skilte med
klassebetegnelse, så I kan se, hvor I skal stille op.
- Dimissionen foregår i hallen, og der vil være siddeplads til 2 pårørende pr. student. Det er
vigtigt at dette respekteres, da der skal være plads til, at alle elever kan have pårørende i
hallen. Hallen åbner ca. kl. 9.30.
- I kantinen vil der være direkte transmission fra hallen så evt. flere pårørende kan følge med
på storskærm herfra.
- Man kan IKKE parkere på skolens parkering, men det er muligt at parkere på de
omkringliggende virksomheders parkeringspladser.
Hvis I skulle have pårørende til dimissionen, der er kørestolsbrugere eller andet, der skal tages
hensyn til, kan I give kontoret besked senest torsdag den 28. juni, og vi vil så sørge for at reservere
relevant plads.
Bogdepotet beder om, at I nøje overholder de bogafleveringsfrister, I har fået udleveret. Bemærk at
bogdepotet har åbent mellem 8-16 i Ny Hal fra den 15/6 til og med den 28/6. Fredag d. 29/6 er
der åbent fra 9-12. Alle bøger skal være afleveret inden dimissionen, ellers modtager man en
bogregning.
Held og lykke de sidste eksamensdage.
Venlig hilsen
Thomas Jørgensen - Rektor
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