
Preliminär planering för Student på VFG Växjö och 
sista ordinarie skolveckan vårterminen 2023 
Nu närmar sig sommaren med ganska snabba steg. 
Det innebär också att det snart är tid för skolavslutningsvecka och student. 
Avgångseleverna, årskurs 3, slutar torsdagen den 15 juni och årskurs 1 och 2 fredagen den 16 juni. 
Måndag 12 juni 
Undervisning enligt ordinarie schema för alla elever. 
Tisdag 13 juni   
Årskurs 1 och 2 har undervisning, lokal- och materialvård enligt ordinarie schema. 
08.30 Åk 3 har lokal- och materialvård samt förbereder student i ansvarsgrupper tillsammans med 
sina lärare. 
18.30 Middag för avgångseleverna. 
Onsdagen 14 juni 
Årskurs 1och 2 har undervisning enligt ordinarie schema. 
Årskurs 3 har lokal- och materialvård samt förbereder studenten i ansvarsgrupper tillsammans med 
sina lärare och mentor med start 08.30 och hela förmiddagen fram till 12. 
Torsdagen 15 juni 
Åk 1 och 2 planerar och genomför klassaktiviteter på annan plats än skolan tillsammans med sina 
mentorer och lärare med start 08.30. Tillbaka på Vfg i god tid för utsparken kl.12.30. 
10.30 Avgångseleverna samlas på skolan. 
Rektor hälsar välkomna och går igenom dagens program. 
-10.45 Studentfotografering klassvis. 
-11.15 Mat och gemenskap i matsalen för studenter tillsammans med mentor, skolledning samt 
administration. 
Från klockan 12 släpps familj, släkt och vänner in på körgården-följ anvisningar för parkering. 
-12.30 Utspark genom fordonshallen ut på körgården där familj, släkt och vänner kan fira 
studenterna. 
- ca 13 Gemensam avfärd mot centrum. 
- ca 13.45 Avsläpp vid Stortorget Växjö. Torget brukar vara fullt av folk och fordon så vi ber er att 
särskilt tänka på säkerheten. 
Vi ser fram emot ett trevligt studentfirande! 
Fredagen 16 juni 
8.30 Läsårsavslutning för årskurs 1 och 2 i klassrum enligt följande: 
FT22A i sal8 och FT22B i sal1 
BA22 i L2 och BA21 i L1 
FT 21A i sal5-6 och FT 21B i sal 4 
9.30 Läsårsavslutning för åk 2 i matsalen 
10.15 Läsårsavslutning för åk1 i matsalen 
 
Vi önskar alla våra studenter stort lycka till i sin ljusnande framtid! 

Lovskola blir det v.25–26 för kallade elever. 
Åk 1–2 önskas en skön och avkopplande sommar! 
Vi ses! 
Uffe Tannerfalk med personal 
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