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Kære afgangselever og forældre 

Nu har myndighederne endelig meldt de sundhedsfaglige retningslinjer ud for både huebegivenhed og 
dimission for alle. Derfor sender jeg nedenfor planer for begge begivenheder, så I kan få det i 
kalenderen og få en idé om, hvad der venter. Det hele er drøftet med repræsentanter fra alle 
afgangsklasser, som har bakket op om planerne.  

Huebegivenhed d. 22. juni 

Undervisningsministeriet har meldt ud, at vi først d. 22. juni må lave den såkaldte huebegivenhed, 
hvor alle bliver studenter. Først på den dag kan vi offentliggøre de ukendte karakterer fra de 
eksamenshandlinger, der har været, og først da er man student og kan officielt tage hue på. Det har 
jeg skrevet før. 

Normalt ville man komme ud fra en eksamen og gå til sin familie og få hue på. Men i år gør vi det 
sådan, at jeg udleverer de ukendte karakterer i en kuvert til alle elever, og herefter kan man i et 
afgrænset tidsrum gå til sin familie et sted på skolen, få hue på og fejre det hele. I får anvist et bord og 
område på dagen, som familien skal gå til og herefter støder de nyudsprungne studenter til lige efter 
udleveringen af karakterer. Vi stiller kransekage på alle borde, og så må I gerne selv tage en lille 
forfriskning med, hvis I har lyst. 

Vi skal sikre, at der ikke er samlet for mange mennesker, lave en tidsmæssig spredning og fordele jer i 
sikre zoner på hele skolen (fire kvm pr. person og én meters afstand). Derfor vil hver familie have ca. 
45 minutter på skolen, så vi har tid til at gøre rent før det næste hold kommer. I må tage fem 
familiemedlemmer med hver. 

er på skolen ad gangen, og hvert rul slutter med, at 
vi tager studenterbillede af klasserne. Se plan nedenfor (plan for, hvor familien skal gå hen følger): 

Tidspunkt Klasser Udlevering af karakterer Studenterbillede1 
Kl. 9.00-9.45 3x, 3y og EUX A102 og A104 (3y+EUX) kl. 9.50, 10.00 og 10.10 
Kl. 10.15 11.00 3a og 3d A102 og A104 kl. 11.05 og 11.15 
Kl. 11.30-12.15 3b og 3c A102 og A104 kl. 12.20 og 12.30 
Kl. 12.45-13.30 3f og 3e A102 og A104 kl. 13.35 og 13.45 

 

Dimission d. 26. juni 

Som I sikkert alle sammen ved, så har myndighederne givet lov til, at der laves studenterkørsel i 
forlængelse af dimissionen. Det er vi rigtig glade for, for det er legendarisk, og det betyder så meget 
at opleve. Sundhedsmyndighederne har dog været skeptiske, og de har derfor bestemt, at skolerne 
ikke må holde store dimissioner som vanligt. Kvoten af smittetryk er kort sagt brugt på vognture. Så 

 
1 Info om placering følger 
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vi har fået klar besked på, at vi kun må holde dimission klassevis og med den nærmeste familie  I må 
hver især have tre pårørende med. Jeg havde ønsket, at vi kunne samle alle studenter i multihallen, men 
det går ikke. 

Vi vil derfor forsøge at lave en rullende dimission d. 26. juni, som kommer til at ligne den vi plejer  
bare uden alle elever og forældre samlede. Vi dimitterer tre klasser ad gangen og bruger hhv. 
Auditoriet, Food Camp og Multihallen. Enkelte klasser er så små, at vi slår dem sammen, og så deler 
vi Multihallen op i to zoner med skillevægge. 

Indholdet vil være, som det plejer, og vi begynder med livestreaming af min dimissionstale, musik og 
årets elevtale. Herefter vil jeres klassekoordinator sige et par ord, og så vil jeg løbe rundt mellem 
klasserne og lykønske jer, udlevere eksamensbeviser og så slutter vi af med fællessang  helt som vi 
plejer.  

Den her model sikrer, at vi ikke samler for mange på skolen ad gangen, og så kan vi sende jer afsted 
til lastbilkørsel i forskudte tidsrum. Nyborg kommune vil som altid gerne byde jer på et glas i 
begyndelsen af jeres tur, men de vil kun tage imod jer klassevis. Nogle af jer vil være nødt til at få 
vognmændene til at komme på andre tidspunkter i løbet af fredagen, fordi vi ikke må sende jer afsted 
samlet. I kan se planen nedenfor: 

Tidspunkt Auditorium Food Camp Multihal 
Kl. 8.30-9.30 3c 3x 3a + 3b 
Kl. 9.45-10.45 3y 2q + 2p 3e + 3d 
Kl. 11.00-12.00 EUX/EUD 3f 3i 

 

Jeg har vedhæftet myndighedernes nye retningslinjer til den mail, I har fået med dette brev. Her kan I 
også se retningslinjerne for studenterkørslen, som skolen ikke er ansvarlig for. Det er vigtigt, at I 
læser og drøfter retningslinjerne derhjemme. Lastbilerne skal starte ved Nyborg Hallernes 
parkeringsplads, og jeg vil anbefale, at I også parkerer der på dagen. 

Det bliver så dejligt endelig at kunne fejre jer og ønske jer tillykke med, at I har afsluttet jeres 
uddannelse her på Nyborg Gymnasium i en tid, vi aldrig vil glemme. Vi glæder os til at se jer 
hueklædte, og det bliver festligt at fejre jer sammen med jer og jeres familier. 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Vestergaard Stokholm 

Rektor 


