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Hej Veronika,
Tack för ditt E-förslag angående student 2020.
Vi förstår att studentexamen är en viktig dag för våra studenter och deras anhöriga. Linköping
kommuns studenter är verkligen värda att firas efter alla år av hårda studier. Men den situation
som coronaviruset har fört med sig gör det tyvärr omöjligt att genomföra ett traditionellt
studentfirande den här våren.
Linköpings kommun vill inte riskera att bidra till någon smittspridning i samhället utifrån vad som
sker i kommunens verksamheter. På traditionella studentfiranden är det betydligt fler än tillåtna
50 personer på ett och samma evenemang. Därför behöver vi anpassa firandet.
En hel del har ju hänt sedan du skickade in ditt förslag och alla skolor kommer glädjande nog ha
ett utspring om än i annorlunda form än vanligt.
Rektorer och elevkårer på gymnasieskolorna har planerat för detta.
Exakt hur firandet kommer att gå till med tider osv. på de olika skolorna finns på respektive
skolas hemsida.
Linköpings kommun arrangerar inte allt som händer under studentveckan. Champagnefrukost
och studentmiddag är två exempel på det. Eftersom båda dessa arrangemang omfattas av
förbudet mot sammankomster över 50 personer kommer de inte att kunna genomföras.
Fotograferingen av avgångsklasserna som normalt äger rum i Trädgårdsföreningen på
studentdagens morgon är flyttad till respektive skola.
Den kommer att ske klassvis under former som tar hänsyn till gällande bestämmelser.
Vi iakttar i övrigt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer dessa.
Om du går in på länken nedan, som är från en pressträff kommunen hade för ett par veckor
sedan och tittar vid ca 31:50 så får du höra Åsa Ridnes och Paul Håkanssons svar på frågan kring
flaken.
https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/lagesbild-v19/
Verkligen trist att vi är i den situation vi är men jag hoppas du och dina kamrater trots allt kommer
kunna få ett positivt minne av att tagit studenten 2020.

Vänliga hälsningar
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Sakkunnig
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