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Pressmeddelande 

Anpassat studentfirande efter rådande 
omständigheter 

Studentfirandet i Eskilstuna kommun kommer att genomföras i juni. Men det 

blir ett firande i ett alternativt format, anpassat efter beslut och 

rekommendationer från nationella myndigheter. 

Den rådande situationen med Coronapandemin samt regeringens beslut att 

förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer kommer att 

påverka hur studentfirande i Eskilstuna genomförs i år.  

 

- Studenten och studentfirandet är en viktig händelse i livet.  

Därför vill vi genomföra studenten i juni – men i förändrad tappning. Vi vill 

ge studenterna ett fint avslut på sina gymnasiestudier som är anpassat efter 

den nya vardagen, säger Robin Tannarp (M) ordförande gymnasienämnden i 

Eskilstuna kommun. 

 

Studentdagar 

• S:t Eskils gymnasium och de fristående gymnasierna kommer ha sina 

ceremonier lördagen den 13 juni.  

• Rekarnegymnasiet och Rinmangymnasiet är stora skolor med många 

avgångsklasser, därför behöver de fördela sina ceremonier på två dagar; 

fredagen den 12 och lördagen den 13 juni. (Senast början på nästa vecka 

kommer skolorna lämna besked till elever och vårdnadshavare om vilka 

klasser som går ut på respektive dag.) 

 

Avslutning och utspring kommer ske klassvis, vid olika klockslag och genom 

olika dörrar på skolorna. Utifrån rådande rekommendationer är det inte 

möjligt att genomföra ett traditionellt utspring, fyllt med släkt och vänner på 

skolgården. Respektive skola planerar detaljerna för hur studentfirandet ska gå 

till och elever och vårdnadshavare kommer få mer information inom närmsta 

veckorna.  

 

Dialoger pågår 

I dialog med studenter, rektorer, fristående gymnasieskolor och polis pågår 

planeringen för att hitta alternativa och digitala lösningar för firandet. 
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- Jag förstår om många känner en besvikelse över att inte kunna ha ett 

traditionsenligt studentfirande, men vi behöver respektera myndigheternas 

rekommendationer om att inte fler än 50 personer samlas på samma plats. 

Tillsammans hoppas jag vi kan skapa de bästa förutsättningarna för att 

studenterna ska få en så fin och minnesvärd avslutning som möjligt, säger 

Monica Widelund, skolchef för den kommunala gymnasieskolan i 

Eskilstuna. 

 

Studentflak tillåts inte  
Folkhälsomyndigheten har bett Transportstyrelsen ta bort det undantag som i 

normala fall tillåter fester på lastbilsflak vid studenten. Om så sker kan polisen 

ingripa om studenterna ändå åker runt på lastbilsflak efter studentutspringet. 

 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring studenten 2020 

 

Sjuka elever stannar hemma 
Även en sådan här dag är det viktigt att elever med symtom – även milda –stannar 

hemma för att skydda andra från att bli smittade.  

 

Mer information 
Robin Tannarp (M), ordförande gymnasienämnden i Eskilstuna kommun 

Telefon: 016-710 51 83, E-post: robin.tannarp@eskilstuna.se 

 

Monica Widelund, skolchef gymnasieskolan i Eskilstuna kommun 

Mobil: 070-086 64 83, E-post monica.widelund@eskilstuna.se 
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