Drive in student på Jälla 2021
Vi på Uppsala yrkesgymnasium, Jälla är otroligt glada för att välkomna studenternas anhöriga till
utspringet den 4 juni 2021. Årets utspring på Jälla har utformats på ett sätt så att studenternas
anhöriga kan delta trots Covid-19 restriktioner. Varje student får bjuda in anhöriga i två personbilar.
Det här innebär att ca 10 anhöriga kan delta. Studenten ger sina anhöriga en lapp som ger tillstånd för
att delta i arrangemanget. Lappen ska läggas på instrumentbrädan så att den syns i framrutan på bilen.
Det blir då enklare att komma in på området och det uppstår förhoppningsvis inga köer.
Drive in studenten är utformad så att varje klass har en egen utspringstid, se bifogat program. De
anhöriga får tidigast komma till skolan en timme innan klassens utspringstid. Det kommer att finnas
personal på flera ställen på skolans markområde som hjälper till att slussa bilarna till rätt parkering i
väntan på utspringet, se bifogad karta.
Skolans personal slussar sedan fram de anhörigas bilar när det är dags för utspring. Vi har byggt en
tillfällig scen där studenterna kommer att vara. De anhörigas bilar kommer att stå framför scenen och
det är okey att kliva ur bilarna och stå bredvid sin bil under utspringet. När studenterna sedan kommer
ner från scenen ska alla bege sig till elevparkeringen och därefter lämna skolan och fortsätta firandet
på annan plats.
Vi kommer att sända utspringet med webbkamera via Teamslänk
För anhöriga som inte kan eller får vara med kommer det att vara möjligt att följa utspringet via Teams.
Länken kommer att lämnas ut till skolans studenter som sedan ser till att de anhöriga får ta del av den.
Länken är inte öppen för andra än studenternas anhöriga. Länken får inte spridas till utomstående.
Alkohol och berusade elever
Under studentdagen gäller samma regler som för vilken annan skoldag som helst, dvs. nolltolerans vad
gäller alkohol och droger. Kommer det studenter till skolområdet med alkohol så kommer vi att ta
alkoholen ifrån dem. Om det mot förmodan är någon student som är så pass berusad att hen inte kan
uppföra sig så kommer vi att avvisa studenten från området eller ta hand om ungdomen och meddela
anhöriga.
Vi ser fram emot en glädjens dag
Årets studenter har varit framgångsrika och en stor andel av dem har lyckats uppnå godkända resultat
och fått sin examen. Det gläder oss speciellt eftersom vi sedan mars 2020 har haft restriktioner av olika
slag på grund av Covid-19. En hel del av undervisningen har skett på fjärr vilket inte alla gånger har
varit enkelt för varken våra studenter eller skolans lärare.
Välkomna till studenten på Jälla 2021!
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