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1. Gem og download dine dokumenter
Når du stopper på skolen, bliver din Google-konto lukket. Det sker natten til
29. juni, hvorefter din mail og drive ALDRIG mere kan åbnes ! Det er ikke vores
IT-afdeling, der styrer det, så der er intet at gøre, når først der er lukket ned.
Det er derfor STRENGT NØDVENDIGT, at du gemmer dine vigtige mails,
flybilletter, opgaver, vigtige noter, osv. et andet sted.
Se her, hvor let det er at gemme alt fra Google drive på din egen computer - og
gør det gerne i god tid, minimum et par dage inden din konto spærres – natten til
29. juni.
https://www.youtube.com/watch?v=pifeYu4sZIA

2. Aflevering af lånte bøger
Hvis du har lånt bøger af skolen, skal du aflevere dem tilbage.
Det kan være bøger, du har lånt i statistik i samfundsfag. Romaner og noveller i
Dansk/Samf/Engelsk, bøger til SRP og AT9, osv.
Kom forbi administrationen med bøgerne, inden du stopper.

3. Rydning af skab og glemte ting
Tøm jeres skabe inden I stopper (deadline 29. juni)
De skal rengøres og gøres klar til nye elever. Hvis du ikke tømmer skabet,
bliver det åbnet, og indholdet smidt ud.

Glemmekassen nede i administrationen bliver tømt og smidt til genbrug, så
kom ned inden 27. juni og hent jeres glemte ting, hvis I vil have dem med.

4. De sidste eksamensdage
Mandag d.25. juni til onsdag d. 27. juni
Den festlige dag, hvor I får jeres hue på efter allersidste eksamen, foregår oppe
på terrassen. Vi pynter op og sætter borde op, så familien har mulighed for at fejre
jer.

Der er tradition for, at familien står klar på terrassen til at modtage studenten, som
får sin studenterhue på af et familiemedlem.
En del familier har en blomst med til studenten og en lille kurv med lidt at
drikke samt nogle glas og evt. lidt snacks, der kan indtages ved bordene.
Man har også mulighed for at trække ind i lokale 120 og 121. Her er der adgang
fra terrassen – ikke fra selve skolen, som i disse dage er helt lukket for gæster.

Hvordan man fejrer studenten, er selvfølgelig helt op til hver enkelt familie, og
man kan sagtens tage hjemad, lige efter man har fået huen på.
ADGANG TIL TERRASSEN: Via den store, udendørs cementtrappe ved
WingHouse, til venstre for gymnasiet. Dårligt gående og kørestolsbrugere kan
komme op på terrassen via elevator, der findes i smøgen imellem gymnasiet og
den store cementtrappe.
OBS: Der er desværre IKKE mulighed for parkering foran gymnasiet.
Hvis familien er i bil, kan de parkere i p-huset bag gymnasiet, på eller i
Field’s shoppingcenter.
Metro går lige til døren.

5. Studentermiddag onsdag 27. juni
Onsdag d. 27. juni er de sidste eksaminer afsluttet, og det fejrer skolen ved at
holde Studentermiddag for alle nyudklækkede studenter.
Program
Kl. 18.30 - 19.00 Ankomst
Kl. 19.00 - 20.30 Spisning + rektors tale
Kl. 20.30 - 21.30 Lærerevy
Kl. 21.30 - 22.30 Musik ved OEG Festband

I år koster det 10 kr. at være med til spisning, og 0 kr., hvis man vil komme
efter middag. Du skal have købt billet for at komme ind til festen.
Læs meget mere på Elevnyt på Facebook

6. Fest, fejring og farvel – Translokation fredag d. 29. juni
Translokationen kl. 10-12 er 3.g’ernes sidste dag på skolen. Det er her, alle
studenter får udleveret deres eksamensbevis af rektor Jonas i idrætssalen,
hvor der er musik, fællessange og taler.

Studenterne må tage deres nærmeste familie med. Kom i god tid, da der plejer at
komme mange mennesker.

Translokationen tager lang tid, da alle elever skal have overrakt et
eksamensbevis. Vi beder om, at alle udviser respekt for studenternes store dag
og bliver siddende indtil hele højtidligheden er forbi.
OBS: Der er IKKE mulighed for parkering foran gymnasiet pga. studentervogne.

Studenterkørsel
Lige efter translokationen er der afgang med studentervogn. Her skal studenterne
rundt og besøge familierne, som plejer at have lidt snacks, frugt, kage eller andet
klar.
Da studenterne skal besøge mange familier, behøver man ikke have det store
måltid klar. Studentervognene kører fra skolen ca. kl. 12-12.30.

7. Gammel Elevfest og OEGAlumne
OEG er et stort gymnasium, der udklækker over 400 studenter hvert år. Men efter
studenterfesterne er det måske sidste gang i lang tid, du ser en stor del af din
årgang.

Derfor er det en supergod idé at melde dig ind i vores Facebook-gruppe
OEGAlumne nu. Du finder også et punkt på skolens hjemmeside, der hedder
Tidligere Elever, hvor du kan blive inspireret af, hvad andre OEG-alumner laver
nu.
Hvorfor melde sig ind i OEGAlumne?
At netværke er meget vigtigt i forhold til vores fremtidige jobsøgning, arbejdsliv,
karriere. Ofte kan man få et nyt job gennem sit netværk, og derfor samler vi jer
alle OEGAlumne

Og så ses vi selvfølgelig igen til Gammel Elevfest i

☺

november

