Kære forældre til kommende studenter
Skolen har nu modtaget de endelige retningslinjer for fejring af afslutning på jeres børns
gymnasietid, og vi har derfor kunnet tilrettelægge de sidste dage af året.
Lanciersfest
Vi har tidligere meldt ud, at vi ville forsøge at udskyde Lanciers-festen til august måned. Det har vi
endnu ikke fået tilladelse til (og ja, der må holdes bryllupper og fødselsdage, men altså ikke
gymnasiefester). Vi anser det for usandsynligt at kunne samle alle elever i efteråret, og vi er derfor
desværre nødt til at aflyse Lanciersfesten 2020.
Hue-ceremoni
I den sidste uge inden translokation afholder vi en Hue-ceremoni for alle klasser. Eleverne kan se i
deres skemaer på Lectio, hvornår deres ceremoni ligger. Alle elever har jo allerede taget huer på, så
luften er gået lidt ud af denne ceremoni, men vi har besluttet at gennemføre den, for at eleverne
endnu en gang kan samles i klassen sammen med deres lærere. Ved ceremonien vil de få deres hue
på – igen – og de vil få udleveret deres skriftlige eksamenskarakterer og afsluttende årskarakterer.
Vi har valgt, at der til ceremonien skal være fokus på elever og lærere og deres historie sammen, og
har derfor valgt ikke at streame begivenheden. Vi ved, at der er forældre, der er kede af dette, men
der har været mange forældre på besøg på skolen i forbindelse med SRP-eksamen, og det har været
meget, meget dejligt at se på, og vi inviterer også forældre med til Translokation.
Translokation
Selvom der er åbnet for store forsamlinger i andre sammenhænge, gælder det ikke gymnasier. På
skolens område må vi kun samle elever klassevis til Translokation. Derfor har vi valgt at afholde
Translokation på P-scenen ved Tangkrogen fredag d. 26. juni kl. 10.00 som et Drive-inarrangement. Det betyder, at forældre og pårørende skal overvære Translokationen fra biler, mens
eleverne vil sidde samlet på stole foran scenen. Pladsen åbnes kl. 9.00, og vi vil meget opfordre alle
til at komme i god tid, da det tager tid at få alle biler på plads. Er der forældre, der har problemer
med bil, må I skrive til Kirsten Skov ks@marselisborg-gym.dk , så forsøger vi at finde en løsning.
Hvis I vil forberede jer til besøget på P-scenen, kan I med fordel se en lille introvideo på
www.pscenen.dk
Vi er nødt til at understrege, at man ikke kan færdes på området til fods, medmindre man skal på
toilettet. Eleverne kører med deres forældre ind på området og går derefter direkte til deres plads
foran scenen.
Vi forventer, at arrangementet varer 1 time og 45 minutter.
Man skal ikke have billet for at deltage i Translokationen.
Mange hilsener
Kirsten Skov

