
De første tre dage i uge 25 springer vores studenter ud, og der vil i den forbindelse være 
mulighed for, at studenten fejrer begivenheden heroppe på Silkeborg Gymnasium sammen 
med sine nærmeste pårørende. Huefejringen vil pga. COVID-19-situationen dog blive af- 
viklet under nogle særlige restriktioner i overensstemmelse med myndighedernes retnings-
linjer. Det betyder at:

• Hver elev må have maks. 10 gæster inkl. venner / klassekammerater med til fejringen.
• Gæsterne bedes ankomme samlet 10-15 minutter før, eleven er planlagt til at skulle af-

slutte sin eksamen.
• Gæsterne vil ved hovedindgangen skulle fremvise coronapas (se mere info på næste 

side), hvorefter de vil blive fulgt over til det tildelte bord. Gæsterne må kun opholde sig 
her.

• Det tildelte bord er til rådighed i en time.

Bemærk i øvrigt at:
• Rygning er forbudt på skolens område - også i rundkørslen.
• Kantinen har et særligt ”Tillykke-med-studenterhuen-tilbud”, der består af en flaske Asti 

á 95 kr. og kransekage á 10 kr. / stk.  
Alt kan købes på dagen - samlet eller hver for sig. Asti og kager anrettes på en bakke 
med glas, tallerkener og servietter. Hvis man ønsker at bestille på forhånd, så det hele 
er parat, når man ankommer til skolen, skal man gøre følgende: 

1) Skriv en e-mail med angivelse af navn, dato og cirka-tidspunkt for afhentning
2) Angiv, hvad I ønsker - og angiv antallet i de forskellige kategorier
3) Hent og betal bakken i kantinen, når I ankommer.

Mailen sendes til Thomas Gregersen (tg@sg.dk) senest dagen før huefejringen.

Kantinen er åben alle dage fra kl. 8 - 17.

INVITATION TIL HUEFEJRING
MANDAG DEN 21. JUNI, TIRSDAG DEN 22. JUNI OG ONSDAG DEN 23. JUNI 

Læs vigtig info om COVID-19 på næste side!



VIGTIG INFO OM COVID-19
Huefejringen gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. Det  
betyder, at hver elev maks. må have 10 gæster med inkl. venner / klassekammerater.

Husk at benytte hovedindgangen ved ankomst!

SYMPTOMER ELLER NÆR KONTAKT
Man må ikke møde op, hvis man har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en 
person, der er smittet med COVID-19.

KRAV OM CORONAPAS
Alle deltagere (elever og gæster) over 15 år skal ved ankomst fremvise dokumentation for 
et negativt testsvar, der er maks. 72 timer gammelt (regnet fra testtidspunktet). 
Bemærk, at kravet om negativt testsvar ikke gælder for personer der:

• Tidligere har været smittet med COVID-19, hvis de kan fremvise dokumentation for 
et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test, og som på fremvis-
ningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt. 
ELLER

• Kan fremvise dokumentation for et færdiggjort eller påbegyndt vaccinationsforløb 
mod COVID-19. Et vaccinationsforløb betragtes som påbegyndt mindst 14 dage og 
højst 42 dage efter den første dosis. 
ELLER

• Af andre årsager er undtaget fra testkravet og har dokumentation for dette.

ØVRIGE RETNINGSLINJER VEDR. COVID-19
• Man skal være opmærksom på at overholde sundhedsmyndighedernes generelle  

afstand- og hygiejneanbefalinger.  


