STUDENTAVSLUTNING 2019

Vi ser fram emot årets student och förväntar oss en fin och minnesvärd högtidsdag. På grund av den stora
folktillströmningen finns risk för trafikstockning. För att undvika onödig irritation vill jag med denna
skrivelse lämna en del praktiska råd och anvisningar, som jag hoppas sprids till hela familjen, till far- och
morföräldrar och andra släktingar och vänner som kan väntas sluta upp på skolgården.
Onsdagen den 5 juni från kl. 13.00 kommer vi att släppa ut våra avgångsklasser genom stora entrén.
Eleverna springer ut klassvis på balkongen utmed skolans långsida (mittemot tennisbanorna) innan de
förenas med gästerna på skolgården. En skylt visar klasstillhörigheten. Utspringet pågår i drygt 45 minuter.
Vi vill även påminna om att vi kommer att dela ut betygsdokument till alla våra studenter under
förmiddagen. Då detta är en originalhandling vill vi gärna be er föräldrar om hjälp att säkerställa att dessa
inte följer med på studentflaken. Det går bra att lämna in dem i skolans reception och hämta dem under
vecka 24.
Allmänna kommunikationer
Från norra Danderyd, Täby, går buss 611 och 604. Från Mörby centrum buss 602, 604, 611 och 613.
Enklast att söka på busshållsplats Danderyds gymnasium eller Danderydsberg.
Parkering
I möjligaste mån, undvik att ta bilen då parkeringssituationen är mycket svår. Ordinarie parkering är
avstängd på grund av elevernas studentflak. Följ parkeringsanvisningarna noga. Parkera ej så Du hindrar
eller begränsar framkomlighet.
Vi vill även passa på att informera om att det kommer att vara två begravningar i Danderyds kyrka samma
dag, vilket gör att det inte kommer att gå att parkera utanför kyrkan eller vid Församlingens hus.
Kortege, lastbilar och andra fordon
Efter utspringet åker många av eleverna kortege genom Danderyd. För kortegeväg, se information från
polisen i Täby som finns som en egen bilaga. Lastbilar och andra fordon för hämtning av elever hänvisas till
skolans parkering som är stängd för vanlig trafik. Kortegen brukar pågå i cirka en timme. Hjälp även gärna
era ungdomar att läsa polisens riktlinjer kring kortege, så att inget fordon måste stannas eller det blir andra
tråkigheter. OBS! Tillstånd krävs av polismyndighet vid hämtning med luftfarkost.
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Kortegeväg för studenter på Danderyds gymnasium
Start för Danderyds gymnasium: Rinkebyvägen vid skolan – vänster Danderydsvägen – höger
Ösbyvägen – höger Angantyr – vänster Vendevägen – höger Mörbyleden – rakt fram förbi Mörby centrum,
vidare på Edsviksvägen – höger Noragårdsvägen – vänster Danarövägen – höger Skogsviksvägen – vänster
Enebybergsvägen – höger Edsbergsvägen under E18 in på Danderydsvägen – vänster Rinkebyvägen mot
Danderyds gymnasium. Slingan är ca 8 km och tar ca en timma att köra
Skolans öppettider 8:00-14:30
Denna dag är endast huvudentrén öppen på skolan. Studenterna samlas med sin mentor kl. 9:15. Skolans
personal kommer att vara på plats för att säkerställa att det inte kommer in alkohol på skolan och berusade
ungdomar kommer att avvisas. Vi kommer även att stänga skolan ca 14:30, vilket gör att vi hoppas att alla
besökare hjälper våra studenter att ta med sig saker hem från skolan i samband med utspringet. Studenterna
kommer högst troligen inte att kunna komma in i skolan efter kortegen.
Vi hoppas på en solig och trevlig avslutningsdag för våra ungdomar.
Med vänlig hälsning
Skolledningen på Dagy
Heinz Glöckler, Stig Liljeström, Viktoria Wallin och Åsa Hedman

