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Indbydelse til dimissionen den 25. juni 2021 
Nørresundby Gymnasium & HF 

 
 
 
Kære dimittender og pårørende 
 
Vi har hermed fornøjelsen af at byde jer velkommen til en festlig formiddag, hvor skolen dimitterer 
og siger farvel til alle vores afgangselever.   
 
Som I véd, er omstændighederne lidt specielle for afviklingen af dimissionen i år. Vi må kun samles i 
et begrænset antal, så derfor har vi delt begivenheden op i tre adskilte arrangementer. Jeres 
dimission begynder kl. 10.15 og varer indtil ca. 12.00. Klasserne 3e, 3v, 3t og 3u dimitteres sammen. 
 
Hver STX-dimittend kan som udgangspunkt tage tre pårørende med – se næste side.   
 
Arrangementet begynder i hallen kl. 10.15. Der er indgang nede ved idrætshallen. Både fra Studievej 
og fra skolens sportsplads, hvor der også er parkeringsmulighed.  
 
Selve dimissionen varer ca. 45 minutter.  
 

 Velkomst ved Søren Hindsholm 

 3a MU synger ”Danmark nu blunder den lyse nat” 

 Påskønnelser ved Søren Hindsholm 

 "Concerto in B minor", O.Rieding, Op. 35 /Lektor Marie Hovard Thomsen og elev Sebastian 

Vestergaard Christiansen 

 Rektors tale til dimittenderne og bevisuddeling 

 3g MU fremfører "Sign of the Times" af Harry Styles 

 Søren Hindsholm afslutter 

Efter dimissionen i hallen går pårørende op til reception klassevist. Her tager teamlærere imod og når 
eleverne kommer tilbage fra foto - rækkefølgen fremgår af skemaet på næste side - afvikles der et 
kort arrangement styret af teamlærerne før dimittenderne tager endelig afsked med skolen.  Det er i 
den forbindelse vigtigt, at arrangementet slutter senest kl. 12.00. 
 
I forbindelse med afviklingen er der stor fokus på hygiejne og man kan kun deltage hvis man har et 
gyldigt coronapas. Man skal bære mundbind, når man bevæger sig rundt på skolen. Til receptionerne 
og i hallen er der siddepladser, som skal bruges, og der må man gerne tage mundbindet af. 
 
Til selve dimissionen i hallen må man ikke bevæge sig rundt. Det vil sige når jeres barn får bevis skal I 
blive siddende. Til gengæld sørger vi for, at en professionel fotograf tager billeder af alle 
overrækkelser. Disse billeder bliver stillet gratis til rådighed i ugen efter.  
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Af hensyn til planlægningen og overholdelsen af restriktioner, skal den enkelte elev fysisk afhente op 
til tre billetter på skolens kontor fra fredag den 4. juni til senest fredag den 18. juni. Ønskes der 
flere, bliver man skrevet op til det og vi ser på om det er muligt. Desuden vil vi gerne vide, hvis man 
ikke ønsker at deltage. Man sender afbud ved at skrive til skolens kontor på post@nghf.dk eller ringe 
mellem kl. 8.15 og 15.00 på 9817-2833. 
 
På skolens hjemmeside kan man se, hvor man kan parkere. Se her: www.nghf.dk. Husk at der også er 
indgang til skolen via idrætspladsen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Søren Hindsholm 
rektor   

 

 
 

Samlet program  
 

 Hallen Foto fælles 
 

Foto klasse 
 

Reception 
 

STX I  
e,v,t,u,  

10.15-11:00 11.00-11.15 11.15-11.35 
11:15:e 
11.20:v 
11.25:t 
11.30:u 

11.35-12.00 
e: kantine mod kontor 
v: kantine mod udsalg 
t: festsal mod scene 
u: festsal mod tribune 
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