
Sidste eksamen og hueoverrækkelse 

I bliver alle studenter i forbindelse med en mundtlig eksamen, og de afvikles på følgende seks dage: 

- onsdag den 17. juni 
- torsdag den 18. juni 
- fredag den 19. juni 
- mandag den 22. juni 
- tirsdag den 23. juni  
- onsdag den 24. juni 

Datoer og tidspunkter for de enkelte eksamener fremgår af skemaet i Lectio. 

Det er vigtigt, at I bliver fejret, når I får huen på. Der er nogle begrænsninger pga. Corona, men vi lover, at 
det alligevel bliver en festlig dag, hvor I kan blive fejret af jeres nærmeste – også på skolens område. 

I må hver især invitere fem personer, som må møde op i skolens gård tidligst fem minutter før, I afslutter 
jeres eksamen. Når I har afsluttet jeres eksamen og har fået en karakter af lærer og censor, skal I gå ud ad 
hoveddøren til skolens gård, hvor jeres fem nærmeste vil stå klar til at give jer huen på.  

I får anvist et område i skolens gård, hvor I kan fortsætte fejringen i maksimum 30 minutter.  

Det virker nok noget rigidt, at vi opstiller sådanne regler, men det er vi desværre nødt til i disse Corona-
tider, hvor vi selvfølgelig skal leve op til Sundhedsstyrelsens anvisninger.  

Vi forbeholder os retten til at ændre i ovenstående, hvis Sundhedsstyrelsen inden jeres sidste eksamen 
lemper eller strammer deres anvisninger.  

Dimission 

Vi afholder dimission for jer fredag den 26. juni.  

Dimissionen bliver også anderledes i år, men vi holder en dimission for jer, og det bliver helt sikkert meget 
festligt. Pga. forsamlingsforbuddet bliver dimissionen desværre kun for afgangselever og personale. Når det 
er et internt skolearrangement, er der ikke et loft over, hvor mange der må være til stede, så længe vi bare 
overholder afstandskravet mm.  

Vi vil forsøge at livestreame dimissionen, så jeres familie og venner kan se jer få overrakt eksamensbeviset.  

Studentervængets 10 afgangsklasser er opdelt på to dimissioner: 

Kl. 13.00 – 14.00 2p – 2q – 3a – 3b – 3c 

 Kl. 15.00 – 16.00 3m – 3s – 3x – 3y – 3z 

Efter dimissionen bliver I fotograferet klassevis og har mulighed for at få en snak med jeres lærere. Bagefter 
skal I forlade skolens område og fortsætte festen andre steder. 

Igen forbeholder vi os retten til at ændre i ovenstående, hvis Sundhedsstyrelsen inden dimissionen lemper 
eller strammer deres anvisninger.  

Vi glæder os til at fejre jer. 

Henriette (vicerektor) og Flemming (rektor) 


