
INFÖR STUDENTEN 2020
VÄSTERVIKS GYMNASIUM

”Vi ska ha roligt 
och festligt utan 
alkohol, droger, 
olyckor och 
skadegörelse”



Viktigt att veta inför dagen för dig som 
avgångselev



Viktigt att veta inför dagen för dig som 
anhörig



Plats för utsläpp

Framsidan på Östersjövägen



Studenternas plats för utsläpp

Utsläpp var 20:e minut rakt fram



Ingång för anhöriga 
till utspringsområde

Utspringsområdet kommer att vara inhängnat



15 stolar utplacerade 
med avstånd
(2 anhöriga per stol)

15 stolar utplacerade 
med avstånd
(2 anhöriga per stol)



Utspringsområdet kommer att vara inhängnat

Utgång för anhöriga och studenter
från utspringsområde



Program för studentdagen 12/6

 Mentor hälsar välkommen
 Avslutningsceremoni från kyrkan livesänds i 

klassrummet
 Kontoregistrering för stipendiater
 Måltid
 Övrig tid fram till utspring planeras av klassen och 

mentorerna.



Program för ceremonin i kyrkan

 Klockringning
 Ingångsmusik
 Prästen talar
 Musikinslag – Den blomstertid nu kommer
 Tal av gäst
 Musikinslag av Ylva Zanton och Linus Holgersson
 Stipendieläsning
 Musikinslag av Ylva Zanton och Linus Holgersson
 Personalen sjunger studentsången som kör



Insläpp- och Utsparkstider

Insläpp Klass Utspringstid

08.30 RL17 10.00

08.50 EE17 10.20

09.10 SA17A 10.40

09.30 HV17FIN+HV17FRI+FA 11.00

09.50 NA17A 11.20

Insläpp Klass Utspringstid

10.00 HA17 11.40

10.20 BA17 12.00

10.40 ES17 12.20

11.00 EK17A 12.40

11.20 SA17B 13.00

Insläpp Klass Utspringstid

11.30 NA17B 13.20

11.50 IN17 13.40

12.10 EK17B 14.00

12.30 VO17 14.20



Goda råd inför studentdagen

 Gå in skorna
 Sov ordentligt
 Ät frukost
 Häng gärna en flaska vatten runt halsen. Vi 

vet att de blir mycket törstiga på slutet av 
dagen.



Bostadsbolaget



Bostadsbolaget



Bostadsbolaget



Bostadsbolaget

 Skadegörelsen på gymnasiet kostade under studentveckan 2013 och 
2014 mer än 1 miljon kronor per år (krossade rutor, ventilationssystem, 
klotter, dörrar, växter, bord, bänkar, stolar, nedskräpning, skyltar mm). 
Som tur är har vi hittills klarat oss utan personskador.

 Krossad glasruta = 5 000kr/st = en dator = samtliga böcker till en 
elev under ett år.

 Klottersanering (fasadtvätt) = kan vara stora kostnader beroende på 
materiel mm.

 1 mkr = 1,5-2 lärartjänster/år.

 1 mkr = alla studieresor, all litteratur (böcker, tidsskrifter), 
förbrukningsmaterial  (pennor, papper, sudd), externa föreläsare och 
detta för hela tre gymnasieprogram,  450 elever!

 1 mkr = tre års fortbildningskostnad för all personal på gymnasiet, ca 
130 personal.



Polisen

 Skadegörelse är ett brott enligt Brottsbalken 12:1. Man 
kan dömas till böter eller fängelse i högst 1 år 
(normalgraden) eller fängelse högst 4 år (grovt brott).

 Skadestånd för det som förstörts ska betalas av den som 
döms för brottet. Rätten dömer oftast även ut skadeståndet.

 Föräldrar är skadeståndspliktiga för sina minderåriga 
barn/ungdomar.

 Straffmyndig vid 15 års ålder. 
 Dom finns i belastningsregistret och kan påverka körkort 

och vissa anställningar.



Polisen

 Att förse person under 20 år med alkoholhaltiga 
drycker är ett brott – lagning

 Över 18 år så får man dricka alkoholhaltiga 
drycker på restaurang – ansvarsfull 
alkoholservering

 Under 18 år mindre mängd, 1-2 msk, vid 
högtidligare tillfällen

 All användning/bruk av narkotika är olaglig



Polisen

 Prata med ungdomarna om studentfirandet
 Var nyfiken på vad de ska göra?
 Om du tror att ungdomarna dricker, ställ upp för 

dem ifall något händer!
 Vår inriktning är att alla ska minnas sin studentdag, 

på ett positivt sätt!



Fältarna

 Arbetar med förebyggande och uppsökande 
verksamhet i Västerviks kommun.

 Råd/stöd verksamhet. 
 Arbetar hela skolavslutningsveckan och rör sig i 

hela kommunen. 
 Kontaktuppgifter: 

Fatos 0490-255148, fatos.durmishi@vastervik.se 
 Maria har 0490-255149, 

maria.a.karlsson@vastervik.se
 Finns på facebook som fältare Västervik. 



Vuxna på stan

 Vill du som Vuxen/förälder vara med och göra en insats för 
våra ungdomar? Vi vill då tipsa om våran Facebooksida "vuxna 
på stan västervik". Där kan ni få information om planerade 
"riskkvällar" där vi är ute och rör oss bland våra ungdomar och 
finns till som en extra vuxen om något skulle gå snett. Ni kan 
även där skriva ett inlägg och tipsa oss om tex en planerad fest 
eller en pågående som urartat. Vi tar gärna mot tips!


