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Studentsången 
Sjungom studentens lyckliga dag, 

låtom oss fröjdas i ungdomens vår! 

Än klappar hjärtat med friska slag, 

och den ljusnande framtid är vår. 

Inga stormar än 

i våra sinnen bo, 

hoppet är vår vän, 

och vi dess löften tro, 

när vi knyta förbund i den lund, 

där de härliga lagrarna gro! 

där de härliga lagrarna gro! 

Hurra! 
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Studentveckan 
Här kommer din guide och informationsfolder till studentveckan på  

Osbecksgymnasiet i Laholm. Här samlar vi all information till dig som 

kan vara viktig för att du ska få en så bra student som bara är möjligt. 

 

Vårt mål är: 

• Att studentveckan 2022 blir magisk – en upplevelse som ger avtryck för  

framtiden och som du ska minnas med glädje. 

• Att studentveckan blir en upplevelse i gemensamhet, samt speglar och knyter 

ihop tre år av kunskapsintag och kamratskap på Osbecksgymnasiet.  

• Att du som student, precis som personal och anhöriga, känner stolthet 

efter din tid på Osbecksgymnasiet. 

• Att studentveckan blir ett minne och avsked fyllt med respekt och värdighet. 

• Att studentveckan förmedlar en känsla av välkomnande och att studentar-

rangemangen blir välbesökta av alla, även gäster utanför Laholms kommun. 

• Att studentveckan dokumenteras i en studentkatalog som du kan ha 

glädje av många år efter din tid här. 

  

 

Hålltider under Studentveckan. 
Måndag 6/6   Nationaldagen 

Tisdag 7/6 08.00  Dans, vett och etikett (schema) 

     Lunch grillning utomhus 

   12.45  Samling i Aulan inför klasskampen 

   13.00  Klasskamp på Sparbanksvallen i Laholm 

Onsdag 8/6     Tid med klassen/mentor/skåpstädning 

Torsdag 9/6 16.45  Fotografering vid stranden Mellbystrand, se karta 

      (schema gäller) 

   17.15 Mingel vid Strandhotellet Mellbystrand 

   18.30  Studentbal middag dans, på Strandhotellet  

Fredag 10/6     Ingen verksamhet 

Lördag  11/6 08.00  Studentdagen, se program 
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Då börjar den, resan från elev till fullfjädrad student! I dag är det  

utbildning i dans, vett och etikett. Allt du behöver veta för att bli den  

perfekta balpartnern och den allra bästa av studenter. Nu kör vi! 

 

Klass Dans  Vett och etikett Lunch Samling klasskamp Aulan 

BF19 08.05-09.20 09.30-10.00  11.10 12.45 

EE19 08.05-09.20 09.30-10.00  11.10  12.45 

EK19 08.05-09.20 09.30-10.00  11.10 12.45 

NA19 09.25-10.35 08.45-09.15  11.10  12.45 

TE19 09.25-10.35 08.45-09.15  11.10 12.45 

SA19 10.40-11.50 08.05-08.40  11.55 12.45 

FT19  10.40-11.50 08.05-08.40   11.55 12.45 

IN19  10.40-11.50 08.05-08.40  11.55 12.45 

   

Lokaler 

Dansar gör ni i A-hallen 

Vett och etikett är i Blackboxen 

  

Dans, vett och etikett 
7 juni  
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Klasskampen  

Klasskampen är starten på studentveckan, det är här det börjar på allvar.  

Vinnaren av klasskampen är den klass som har förmånen att välja i vilken  

nummerordning de ska springa ut. Finalen på klasskampen avgör i vilken ord-

ning man springer ut, för övriga klasser lottas utspringsordningen. Den defini-

tiva ordningen fastställs ca.en timme efter klasskampen av funktionärer och 

skolledning. Om er klass vinner vill vi att ni redan på plats uppger vilken plats 

ni önskar springa ut på. Så var förberedda på vinst och ha önskad plats klara när 

ni kommer till klasskampen. 

 

Lycka till och kämpa väl! 

  

7 juni kl. 13.00 

Sparbanksvallen 
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Fotograferingen sker klassvis i Mellbystrand, 

korsningen Södra strandvägen/Mellbyvägen 

(nedanför Delfinen mot havet). 

 

 

Obs! Par-och enskilda foton  

fotograferas vid Strandhotellet under 

minglet. 

  

Balfotografering 
13 juni 

 

Tid  Klass 

16.30  Studentkommittén 

16.35  TE 19 

16.45  NA 19 

16.55 EE 19 

17.05 IN 19 / FT 19 

17.15 SA 19 

17.25 EK  19 

17.35 BF 19 

17.35 EE 
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Färdväg 
till Strandhotellet Mellbystrand 

Färdväg: Mellbyvägen - Kustvägen norrut - höger Grönatorgsvägen - vänster Gränsvägen 

- vänster Birger Pers väg - förbi Strandhotellet - avstigning Birger Pers väg/Sibyllavägen 

 

 

 

 

= avstigning för balgäster   = färdväg från Mellbyvägen 
 

= Strandhotellet 
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Nu är den här, dagen med stort B! Den är fylld av 

trevliga förberedelser innan ni ses på stranden i 

Mellbystrand, vackrare och gladare än någonsin. 

 

16.30  

Klassfotografering på stranden. Se schema för 

balfotografering. 

Plats: Stranden nedanför Glasserian (gamla 

Delfinen). Kör Kustvägen söderut, ta höger på 

Mellbyvägen mot stranden, vid korsningen  

Mellbyvägen/Södra strandvägen finns  parke-

ring och funktionärer som visar vidare.  Bilfärd till 

Strandhotellet efterhand som ni är klara med fo-

tograferingen. Se karta. 

17.15 ” Röda    

Mingel på Strandhotellet Mellbystrand där 

gernomförs även parfotograferingen 

18.30-01.00   

Studentbal med middag och dans till  Dj Mange 

på Strandhotellet i Mellbystrand 

  

Studentbal 
9 juni kl. 17.15 
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08:00 Foto (studentkatalog) och mingel med Donald i cafét. 

10.15  Studentmarsch till kyrkan. 

  Klassvis marsch där mentor deltar - banderoller, elevrådsstyrelse   

  som fanbärare och orkester. Omvänd ordning klasskampen. 

10.35 Studentavslutning S:t Clemens kyrka med tal och sång. Student-  
  marsch tillbaka till Campus Laholm. ( via Stadsparken) 

11.40 Mingel i cafét (enkel förtäring inkl. dryck) 

12.15  Tid med mentor (salschema) 

12.50  Samling i huvudentrén 

13.00 Utspring (ordning klasskampen) 

ca.13.30 Fordonskortege genom Laholm 

  

Studentdagen 
Lördagen den 11 juni 

Schema för fotografe-

ring finns uppsatt i sko-

lan när ni anländer på 

studentdagen. 

 

Kom i tid! 
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Kortege- & marschvägar 
Studentdagen 

Marschväg 
Ringvägen 
LP Hanssons väg 
Ängelholmsvägen 
Danska vägen 
Vingesgatan 
Krukmakaregränd 
Kyrkogatan 
 
Kortegeväg 
Ringvägen 
LP Hanssons väg 
Ängelholmsvägen 
Danska vägen 
Nybergslid 
Östertullsgatan 
Trädgårdsgatan 
Järnvägsgatan 
Stortorget 
Köpmansgatan 
Storgatan 

Danska vägen 
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• Studentflak. Läs igenom Transportstyrelens regler. Se nästa sida 

• Ev. alkoholanvändning under skoltid kommer att ge direkta konsekvenser! 

• Polisen och skolan påminner - det är 20-årsgräns för alkoholanvändning. 

• Rökning sker utanför skolans område. 

• Inga kränkningar tillåtna på något sätt mot grupp eller enskild person, allt 

 enligt skolans värdegrund. 

• För att undvika skador på inventarier och utrymmen inomhus. All 

 användning av vatten i samband med lek eller liknande sker utomhus. 

• Undvik att använda konfettirör som man bär i handen, allt för miljöns 

 skull. Vid utspringet kommer vi att arrangera med konfettikanoner för varje 

 klass. 

• Musik till utspring skall mejlas med spotifylänk senast v 21 till 

 ulf.martinson@edu.laholm.se. Namn på artist, titel på låten och tidpunkt när 

 låten skall börja spela. Musiken skall va av god nedladdning (bitrate), inte ”

 hemmamixad, inget olämpligt i låten får förekomma. 

• Varje klass skall skriva en kort presentation om sig som används vid ut-

springet. Presentationen skall mejlas till ulf.martinson@edu.laholm.se, senast 

vecka 22. 

• Närvaro vid dans och vett och etikett (7/6) ger bonuspoäng till klasskampen. 

• Om ni vinner klasskampen, när vill ni springa ut? 

• Anmäl fordon till bal och studentdagen (blankett se sista sidan) 

 

Till dig som anhörig och publik under studentveckan 

Under studenten är där ett par tillfällen när ni är många som vill se alla härliga 

studenter. Då vill vi be er att tänka lite extra på var och hur ni parkerar. Främst är 

det parkeringen i Mellbystrand, men även vid avslutningen vid skolan. Tänk på 

att parkera så att ni underlättar framkomligheten för räddningsfordon. 

  

Att tänka på 
Inför studentdagen 
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Vid studentfirande och karnevaler hör det ofta till festligheterna att färdas 
i utsmyckade fordon av olika slag. Normalt sett får man inte färdas på 
flak eller släp. Men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta 
tillfälliga transporter. 
 
Detta gäller vid färd på flak eller släp 
Man får endast ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett så-
dant sätt att det inte kan uppstå någon fara. Hållfasta skyddsräcken ska finnas. 
Höjden bör vara minst 110 cm. Säten eller bänkar ska sitta fast. Utrymme för 
passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter 
som kan öka risken för skador på passagerarna. Passagerarna ska kunna kon-
takta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någon-
ting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under 
hela färden. Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast 
köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen. Föraren 
ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Det finns inte 
någon möjlighet att få undantag för ålderskravet. Om traktor med släp ska fram-
föras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla 
de tidigare nämnda kraven. Vid färd på släp måste sammankopplingen till drag-
fordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det 
inte riskerar välta.  
 
Tänk på följande 
Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att for-
don tippat för att alla har samlats på en sida av flaket. Kontrollera att räckena 
håller för tryck från många personer. Planera färdvägen noga med hänsyn till 
strömförande ledningar, broar, miljözoner etc. Högsta hastigheten är 20 km i 
timmen. En ”flakvärd”,som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under 
färden och öka tryggheten. 
 
Polisen ska meddelas (Anm. Osbecksgymnasiet meddelar detta) 
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom 
de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största 
vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kom-
mer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. 
Samordna detta om flera fordon är inblandade. 

  

Studentflak 
och karnevalståg 
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Studentflak och fordon i samband med studentbalen i Mellbystrand och i samband med 

studentdagen i Laholm. 

 

Lämna uppgifterna enligt nedan till undertecknad senast den 3 Juni.  

Det är en förutsättning för att kunna deltaga i aktiviteterna. 

 

Studentbalen torsdagen den 9 juni 

Här blir det ingen kortege utan man kör utifrån de trafikregler som gäller på plats. 

Vad är det för fordon: P-bil         MC         Traktor        Buss         Lastbil        *Annat 

*……………………………………. (Obs! Inga djur tex häst och vagn kommer att tillåtas) 

 

Studentdagen lördagen den 11 juni 13.00-15.00 

Här blir det kortege enligt transportstyrelsen regelverk för studentflak och karnevalståg 

Vem skall köra:………………………………………………………….. 

Telefonnummer:…………………………………………………………. 

Vad är det för fordon: P-bil         MC         Traktor        Buss         Lastbil        *Annat 

* 

………………………………..……..  (Obs! Inga djur tex häst och vagn kommer att tillåtas) 

Reg.nr. på fordonet:………………………………………….. 

Vägsträckan som skall köras är Polisen redan informerad om. 

 

Mvh, Polismyndigheten i Laholm, via Ulf Martinson projektledare Osbecksgymnasiet 

Anmälan fordons- och balvagnskortege i 
samband med studentbal och studentdag 

Kopiera och lämna in 


