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

 
juni 2021 

Kære dimittender og kære forældre 
 
Næsten tre år er gået, siden I spændte mødte op til første skoledag. Nu er gymnasietiden på Roskilde 
Katedralskole ved at være slut. Vi har været glade for at følge udviklingen for hver eneste af jer gennem 
de tre år. Tak til både elever og forældre for samarbejdet, og held og lykke med de sidste eksamener.  
 
Retningslinjer i studenterugen – herunder adgang for pårørende 
Forudsætningen for, at vi kan afvikle sidste eksamen og translokation på forsvarlig vis er, at I alle 
orienterer jer i og overholder de instruktioner og praktiske forhold, som er beskrevet på næste side, og 
som er baseret på myndighedernes retningslinjer.  
 
Translokation fredag den 25. juni 
Fredag den 25. juni holder vi i alt fire translokationer for studenterne og nærmeste pårørende. I 
fordelingen har vi dels taget hensyn til søskende, dels til klassestørrelse, så antallet af studenter er 
omtrent det samme i hver runde:  
 

• Kl. 13: 3.r, 3.s, 3.t og 3.y 
• Kl. 15: 3.a, 3.c, 3.e, 3.f og 3.m 
• Kl. 18: 3.b, 3.i, 3.q, 3.u og 3.w 
• Kl. 20: 3.d, 3.p, 3.x og 3.z 

 
Program 

1. Velkomst og rektors tale til studenterne 
2. Uddeling af eksamensbeviser 
3. Uddeling af legater 
4. Afslutning og praktiske bemærkninger. 

 
Vi forventer, translokationen varer ca. 1 time og 20 minutter. Herefter er der fotografering klassevis efter 
klassebogstav, dvs. I skal afsætte op til 2 timer i alt. 
 
I mere end et år har elevernes gymnasietid været ganske usædvanlig. Vi vil gøre vores bedste for, at vi 
sammen får en både tryg og festlig afslutning. Det har studenterne fortjent.  
 
Vi glæder os til at se jer alle. 
 

 
 

 
  

 
 

Venlig hilsen 

 
Claus Niller 
Rektor 

Læs retningslinjerne  
på næste side 
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Vi er her for at lære – og vi kan li’ det! 

Retningslinjer og praktiske forhold i studenterugen 
 
• Medbring gyldigt coronapas og mundbind 

For at være på skolens område, skal alle - både studenter, medarbejdere og gæster - have gyldigt 
coronapas, der dokumenterer, at man enten er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ 
inden for de seneste 72 timer. Husk også, at vi bærer mundbind indenfor. Mundbindet kan tages af, 
når man sidder ned. 
 

• Adgang for pårørende ved sidste eksamen 21.-23. juni 
Fem gæster må komme med indenfor på skolen i forbindelse med den 
sidste eksamination. Flere gæster må være med til fejring udenfor, hvor vi 
stiller telte og bord/bænkesæt op. Hvis I er mange, der gerne vil overvære, 
at huen bliver sat på hovedet, kan I overveje at gøre det udenfor. 
 

• Translokationen den 25. juni 
Translokationen foregår i skolens store hal. Der er ikke begrænsning på antal gæster til 
translokationen, men vi opfordrer til, at det kun bliver den nærmeste familie. Det betyder også, at 
man som student ikke skal deltage i andre translokationer end sin egen, med mindre man har en 
familiær relation. 
 
I kommer ind i Hallen via indgangene i Hallens vestside (mod Hyrdehøj). Studenterne bliver placeret 
klassevis forrest, mens de pårørende selv finder pladser bagved. For de pårørende anmoder vi om, at 
hver familie/gruppe af pårørende placerer sig med mindst én stol mellem hver familie. 
 
Efter translokationen beder vi de pårørende om at forlade Hallen ad dørene i Hallens østside (modsat 
den vej, som man kom ind). Studenterne går ud i kantinen og bliver klassevis efter klassebogstav 
kaldt til fotografering i Sal D. Vores forventning er, at fotograferingen samlet set varer ca. 40 
minutter, og vi beder de pårørende vente udenfor imens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi passer på klimaet 
og tillader ikke 

konfettirør 
  

   


