
RUDBECKSGYMNASIET

2019
14

JUNI

Sjung om studentens lyc
kliga da´r...



Traditioner

låtom oss fröjdas i ungdomens vår!...

Traditioner



Traditioner

Rudbecksgymnasiet har sitt ursprung i Centrala Verkstadsskolan 
som startade 1938. I samband med att svensk skola kommuna-
liserades i början på 1990-talet så utökades antalet program på 
skolan. Vi har sedan dess ett antal traditioner på skolan under 
läsåret och i samband med skolavslutningen så har vi traditioner 
såsom Å-rännet, mösspåtagning, utspring och bal. Traditions-
kommittén består av ett antal elever som jobbar för att sätta 
guldkant på studenten. De engagerade eleverna ordnar bland an-
nat med studentbal och spex för avgångseleverna.

Å-rännet går av stapeln den 12 juni och är en flottfärdstävling 
ner för Tidans forsar. Vi har en båtbyggardag den 11 juni då 
eleverna får möjlighet att bygga farkosterna. De tävlar om vilka 
som snabbast kan ta sig ned för Tidans strömmande vatten och 
vilka som bär den snyggaste outfiten! Detta evenemang brukar 
fylla Tidans stränder av såväl gammal som ung!
 
Den 14 juni är det examensdag och den börjar traditionsenligt 
med en mösspåtagning i Bibliotekshuset. Vidare denna dag äter 
personal och avgångselever en gemensam studentlunch i Stads-
hotellet. Utspringet från Bibliotekshuset är väldigt välbesökt lik-
som studentmarschen som går över Vulcanön och avslutas på 
gamla torget där hela torget är fyllt av förväntansfulla nära och 
kära till våra studenter!

Balen som arrangeras av Traditionskommittén är på 4:an-huset 
den 16 juni kl 18.00. Dit kommer våra studenter vackert kläd-
da och ofta avsläppta från vackra bilar. De som vill, går tradi-
tionsenligt fram på den röda mattan innan festligheterna tar sin 
början. Här kantas hela gatan av bekanta som vill få se de vackra 
baldeltagarna innan de försvinner in för bal!

låtom oss fröjdas i ungdomens vår!...

Traditioner



Än klappar hjärtan med friska slag,..

Stipendier
I samband med skolavslutningen kommer många stipendium att 
delas ut. Inget stipendium är finare eller mer prestigefullt än nå-
got annat. Vi har många givare som vill dela ut stipendier till våra 
avgångselever, det är företag, föreningar, och till och med privat-
personer som vill premiera eleverna.

Stipendieutdelningen sker på avslutningsdagen, vissa stipendier 
delas ut till berörda elever i samband med betygsutdelningen när 
klassen träffar sin klassföreståndare. Andra stipendier 
delas ut på skolans avslutningsceremoni i Stadsbiblioteket.

Vem får stipendium?
Stipendiegivarna har statuter/författningar som gäller för deras 
stipendium. Statuterna beskriver vad eleven ska ha 
uppnått för att ha möjlighet att få just deras stipendium. Det kan 
vara tex ”till elev som lagt ner stort arbete på sina studier”, ”skicklig 
i sitt yrkeskunnande” eller ”med stor arbetsinsats gjort framgång 
i sina studier”.
Målsättningen är att det är avgångseleverna som får stipendier, i 
undantagsfall kan något stipendium gå till lägre årskurs på gym-
nasiet. Målsättningen är också att en elev max kan få ett stipen-
dium. 

Hur utses stipendiaterna?
Rektorerna tillsammans med program- och ämnesansvariga 
träffas i slutet av maj för att utse stipendiaterna. Då har program- 
och ämnesansvariga med sig namn på elever de vill premiera, se-
dan fördelas stipendierna ut, baserat på ovanstående regler; stat-
uter, avgångselev och att elev max bör få ett stipendium.

RudbecksgymnasietTidaholm



Än klappar hjärtan med friska slag,..

Stipendier
Korre, VO
1. Jag tycker att det absolut bästa med dessa tre åren varit APL-platserna & att 
det varit en lagom liten klass där man blivit sedd. Vård lärarna har varit bäst! 
2. Det som är bra är att det finns många olika yrken, men jag tror att det blir 
sjukhuset & senare LSS.

Elin, VO
1. Jag har många bra minnen från dessa tre år, provtagningar, äldredagar, bra 
vänner & mycket lärdom. Bra gemenskap med både lärare & elever. 
2. Man lär sig mycket & kan jobba med det mesta efter, jag vill prova på  lite olika!

TVÅ SNABBA FRÅGOR!!
1. Ditt bästa minne?
2. Vad ska du göra efter gymnasiet?

Hanna, RL
1. Vår studieresa till Italien där vi upplevde italiensk gastronomi på plats.
2. Skaffa mig ett arbete inom branschen så fort som möjligt!

Matilda, ES
1. Jag har flera bra minnen. När vi är ihop alla på programmet och gör saker 
ihop, t.ex. utställningar och temadagar. Vi har så mycket gemensamt vi som går 
här så vi har roligt tillsammans. När det blir diskussioner i klassrummet på lek-
tionerna är det också kul. 
2. Jag tänker studera till att bli bildlärare. Det är i varje fall det som är planerat. 
Jag har alltid gillat bildämnet genom hela livet och man kan diskutera många 
frågor genom bilder.

Alicia, SA
1. "Romresan" 
2. "Första året ska jag jobba och satsa på innebandyn. Sen blir det nog plugga vidare."

Linnea Liljegrahn, NA
1. Den första "lära kännadagen" då vi tävlade med varandra i Idrottshallen. 
Då var vi blandade mellan programmen. Vår hejarramsa handlade nåt om fotsvamp. 
"Fotsvampens martyr, blir eran tortyr...". Den vann.
 2. Jag har sökt olika universitetsutbildningar inom språk men funderar på om jag ska 
jobba ett halvår först. Få se hur det blir.

Stina Svensson, EK
1. Alla människor som man träffar och lär känna, elever och personal.
2. Jag ska jobba ett tag och sedan får vi se.



Studentflaken

och den ljusnande fram
tid är vår

. Inga stormar än ,i våra sinnen bo...

Denna aktivitet är inget gymnasiet anordnar, utan det sker efter 
studenternas avslutade skolgång. Under många år har det dock va-
rit en rolig tradition för studenterna efter skolan firat klart. 
Men givetvis finns det många lagar & regler man måste följa även 
om det inte anordnas i skolans regi.

Tänk på att det ni skriver på era studentflak förknippas med er 
personligen, ert program och vår gemensamma skola. Glöm inte 
att du kanske ska fira studenten med dina nära och kära, de kan-

ske är på plats och tittar på ditt budskap på studentflaken. 

Då studentflaken inte ingår i skolans verksamhet kan vi inte med 
lagen i ryggen ingripa och plocka ned olämpliga/brottsliga formu-
leringar. Det vi kommer göra är att polisanmäla brottsliga bud-
skap då studentflaken likställs med vilken bil som helst med ett 

olämpligt budskap. 

Ha kul och njut av dagen och färden på flaken!

”TASTE YOUR WORDS BEFORE YOU SPIT THEM OUT”

Kränkningar – Om en person pekas ut på ett negativt sätt kan det bli fråga 
om förtal eller förolämpning. 

Rasism – Rasistiska uttryck eller symboler kan i vissa fall utgöra förargel-
seväckande beteende om det är fråga om ett utryck som väcker allmänhe-
tens irritation och ilska. Om en viss folkgrupp utpekas särskilt kan det istället vara 
fråga om ofredande.. 

Sexism – Sexistiska utryck kan bedömas som förargelseväckande bete-
ende. Om det sexistiska innehållet riktar sig mot en viss person kan det 
istället vara frågan om ofredande. 

Använd sunt förnuft, tänk en extra gång och så ska det nog inte vara några problem. 

En jurist berättar om tre saker du som student absolut ska
undvika skriva på banderollen för att undvika rättsliga efterspel. 

Gör studentdagen till ett roligt minne för alla... 

Källa: Nyheter24



och den ljusnande fram
tid är vår

. Inga stormar än ,i våra sinnen bo...

”TASTE YOUR WORDS BEFORE YOU SPIT THEM OUT”

Man får endast ta med passagerare i ett sådant antal, eller placera dem på ett så-
dant sätt, att fara inte kan uppstå. 

Hållfasta skyddsräcken ska finnas och höjden bör vara lägst 110 cm och hålla för 
tryck från många personer. Säten eller bänkar ska sitta fast. Utrymme för passa-
gerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som 
kan öka risken för skador på passagerarna. Säkerheten ökas om alla sitter ned på 
bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en 
sida av flaket. 
Fordonet får inte köra fortare än 20 km/ tim. Det får endast köra på vägar där has-
tighetsbegränsningen är högst 70 km/tim. 

Föraren ska ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. 

För traktor med släp krävs dock B-körkort. Vid färd på släp måste sammankopp-
lingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så 
stabilt att det inte riskerar välta. 

En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och 
öka tryggheten. En kommunikation mellan flak och förare måste vara upprättad 
ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat 
under hela färden.

Först och främst måste man söka tillstånd hos Polisen.

Gör studentdagen till ett roligt minne för alla... 

Källa: Transportstyrelsen



Checklista
Det här är DIN student och det är DU som står i centrum inför släkt, 
vänner, klasskamrater och skolpersonal. Att springa ut och ta stu-
denten är något du bara kommer få uppleva en gång. Se till att göra 
dagen minnesvärd! För att det ska bli en så bra dag som möjligt för 
alla så kommer här lite tips på vett och etikett och ordningsregler.

Studentlunch -Se till att njuta av denna studentlunch tillsammans 
med klasskamrater och skolpersonal! 
• Tänk på att visa respekt och lyssna på de som håller tal och de 

som sjunger.
• Tänk på att sitta under hela middagen, lämna inte matsalen 

förrän det är okej att gå.
• Håll okej samtalston!
• Spontana tal passar sig inte här!

Alkohol -Det är INTE tillåtet att vara berusad i skolan, oavsett om 
det är studentdag eller vanlig skoldag.
• Är du onykter har du inte rätt att vara i skolan utan kommer avisas, 

och är du omyndig kommer rektor/klassföreståndare även ta 
kontakt med dina vårdnadshavare. 

• All alkohol vi ser i skolans verksamhet kommer skolans personal 
att ta ifrån eleven.

Vett & Etikett

Lite allmänt under studentveckan -Tänk på att denna dag är speciell för många, visa dem 
respekt och hjälp varandra att göra en så bra dag som möjligt!

• Alla former av kränkningar är totalt förbjudna.
• Sjung gärna och var glada, men inga nedvärderande/kränkande sångramsor får förekomma!
• Kom i tid till dagens olika aktiviteter, det är inte bara DU som drabbas om du blir sen!
• Respektera att vissa är känsliga för höga ljud. Visselpipor, tutor och hög allsång är okej utom-

hus, men inte inomhus, så varken mösspåtagning, studentmiddag eller skolavslutning är det 
ok med höga ljud!

• Även på en studentdag är rökning förbjudet på skolans område!
• Ha mobiltelefonen på ljudlöst, men använd den gärna till att fota så minnen av dagen bevaras!
• Ni som har busskort, glöm inte lämna in det till er klassföreståndare sista skoldagen!



Checklista

Check 
Studentkalaset -Styra upp kalaset så inte andra behöver 

göra hela jobbet!                                     

Studentmössa -så slipper du kamma håret!

Kläd dig lite extra fint -inte var dag man tar studenten!

Ta med en handuk att hänga runt halsen                       
-så slipper du få skav av alla blomsnörren!

Bekväma skor - tänk på att du ska stå, gå och dansa hela 
natten lång!

Förkläde - du vill inte ha fläckar på dina fina kläder!

Glöm inte mobilen - men ha den på ljudlös.

Köp balbiljetten -svårt att planka i finkläderna!

Sist men inte minst -ett glatt humör!!

Vett & Etikett



Avslutningsveckan 
2019

Marschväg & placering

Information om avslutningsveckan & studenten 

Måndag 10 juni   Handledning

Tisdag 11 juni     Båtbyggardag inför Å-rännet                  
                       - för alla elever

Onsdag 12 juni   Fm: programvis temadag
                       Em: Å-rännet

Torsdag 13 juni   Aktivitetsdag, programvis,  
                       Handledning

Fredag 14 juni    Skolavslutning 2019

Söndag 16 juni   Studentbal kl.18.00

Kl.13.00 går starten längs Östra Drottningvägen, alla är      
välkomna att heja på ekipagen när de tar sig nedför ån.

Tider för avslutningsdagen 14 juni
8.30        Mösspåtagning och personalavtackning i Bibliotekshuset
9.00        Studentfotografering, gruppbild/enskilt
11.00        Studentlunch på Stadshotellet
12.15        Avslutning för samtliga elever i Bibliotekshuset
13.45       Utspring från Bibliotekshuset, avmarsch mot Gamla torget
14.00       Studenterna tas emot av nära och kära på Gamla torget

Föräldrar hänvisas till tältet utanför biblioteket där det 
kommer sändas live från avslutningen.



Avslutningsveckan 

Marschväg & placering
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STUDENTEN 
2019

Studentsången

Sjung om studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtan med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.

Inga stormar än,
i våra sinnen bo,

hoppet är vår vän,
vi dess löften tro,

när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro! 


