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Vi er her for at lære – og vi kan li’ det! 

 
10. maj 2019 

Kære dimittend og kære forældre 
 
Næsten tre år er gået, siden de kommende studenter spændte mødte op til første skoledag på 
Roskilde Katedralskole. Nu lakker gymnasietiden mod enden. Fredag den 28. juni holder vi 
translokation og reception for studenter, venner og familie.  
 
Vi har været glade for at følge hver eneste elevs udvikling gennem de tre år. Tak til både elever og 
forældre for samarbejdet, og held og lykke med den forestående eksamen. 
 
Program for translokation og reception fredag den 28. juni 
 
15.15 Alle studenter mødes på skolen. 
 
15.30-17.00 Translokation i Hallen for studenter og pårørende i 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.i og 3.m 
 Fotografering i gymnastiksalen af 3.r, 3.s, 3.p, 3.q, 3.u, 3.w, 3.x, 3.y og 3.z 
 
17.15-19.00 Translokation i Hallen for studenter og pårørende i 3.r, 3.s, 3.p, 3.q, 3.u, 3.w, 3.x, 3.y og 3.z 

Fotografering i gymnastiksalen af 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.i og 3.m 
 

På skolens hjemmeside er en nøjagtig plan for fotograferingen, som familie og venner 
er velkomne til at overvære. For jer, der skal til translokation i første runde, er der lidt 
ventetid, men vi sørger for hyggekroge rundt på skolen, og I har mulighed for at købe 
vin, øl og sodavand i baren. I er også velkomne til at gå en tur.  

 
19.00-19.45 Reception med let servering: 50 kr. pr person 

Til receptionen vil der være tapas til 50 kr. pr. person, også for studenten. I tilmelder og 
betaler via Gymbetaling.dk og studentens nem-ID, og frist for betaling er onsdag den 19. juni. 
 
Under receptionen vil lærere og elever spille musik. 
 

19.45 Studenterne danser Les Lanciers i Hallen. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 

 
 

 
 
 
 

  

Venlig hilsen 

 
Claus Niller 
Rektor 
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