Studenthandboken
Hur man får en lyckad studentdag i Tyresö!

Studentdagen är en oerhört efterlängtad dag för många efter
många års plugg. Att ta studenten händer bara en gång i livet.
Här kommer några tips och råd hur du får ut det bästa
av din stora dag!

Det är jättemycket att tänka på inför sin
student. Här har vi samlat några god råd
och tips till dig som snart ska ta studenten
på Tyresö gymnasium!
Avslutningsdagen - morgonen
Frukost – glöm inte att äta frukost! Dagen är lång och hade du planerat att börja
med någon slags champagnefrukost så kommer du definitivt att behöva mat i
magen först.
Du har tur som går på Tyresö gymnasium – för där serveras en gemensam
studentfrukost innan dagen drar igång!

Avslutningsdagen i skolan
Avslutningsdagen, din studentdag, är skoldag tills utspringet har skett. Regler som
gäller i skolan alla andra dagar på året gäller även den här dagen. Det innebär
exempelvis att man inte får vara påverkad i skolan eller ha med sig alkohol eller
andra droger in i skolan.
Därför kommer du att få visa upp eventuellt medhavd packning när du kommer till
skolan på förmiddagen. OM vi hittar någon alkohol så får du lämna ifrån dig den
och hämta den efter utspringet, när skoldagen är över. Skolan är nämligen ansvarig
för säkerheten under skoltid – även den här dagen.
Kommer man påverkad till skolan, eller bryter mot ordningsreglerna så kan man i
värsta fall bli hemskickad. Då riskerar man att missa sitt utspring. Ingen bra idé…
Några praktiska tips;

 Gå på studentfrukosten i skolan – smart och trevlig start på dagen!
 I aulan kommer det att vara varmt och trångt därför ska du lämna din väska och
eventuella extra kläder i klassrummet
 Gå på toaletten innan du går till aulan. Programmet där är långt och oerhört
roligt! Så du riskerar att missa något om måste gå på toaletten…
 Ät lunchen i lugn och ro. Dagen är lång och du kommer behöva maten för att
fixa hela eftermiddagen! Dessutom är det ju sista lunchen med klassen…
 Drick gärna vatten under dagen. Vi kommer att se till att det finns i anslutning
till aulan. Det brukar bli väldigt varmt och då behöver man fylla på med vatten!

Flaket
För att få köra studentflak så är det en massa regler som man måste följa. Bland
annat ska det finnas skyddsräcken som ska vara minst 110 centimeter höga och
säten eller bänkar ska sitta fast på flaket. Fordonet får heller inte köra fortare än 20
km/tim och man får bara köra på vägar som har en hastighetsbegränsning på högst
70 kilometer i timmen.
Föraren ska ha fyllt 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år.
Dessutom måste man kunna kontakta föraren direkt när någonting händer.
Använder man mobiltelefon måste samtalet vara uppkopplat hela
tiden.
Mer om reglerna kan man läsa på Transportstyrelsens
hemsida www.transportstyrelsen.se
Att åka flak har blivit en tradition. Men att kasta saker från
flaket eller skvätta på förbipasserande är inte tillåtet. Så åk
gärna flak men behåll alla saker och eventuella vätskor på
flaket. Annars riskerar man att exempelvis åka dit för
skadegörelse eller att skada andra människor. Det har hänt.
Om du tänker åka på flak inne i Stockholms city – kolla upp vilka gator som inte är
tillåtna för studentflak innan så att din resa inte får ett oväntat abrupt slut.

Avsläppet
När det är slut på färden på flaket så finns det en speciell avlämningsplats i Tyresö
centrum. Den platsen är utvald för att det blir trafiksäkrast att kliva av där. Kartan
till den platsen hittar du sist i den här foldern. Se till att föraren får den kartan!

Nu är du snart student!
Vi hoppas att du får en fantastisk studentdag och ett positivt minne för livet av
dina skolår på Tyresö gymnasium.
Lycka till i livet!

