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   Sidste eksamen og translokation 2021 
 

 
Kære afgangselever og forældre 
Sommeren er endelig kommet til Danmark, og vi krydser fingre for, den varer ved, og vi håber især 
solen vil skinne fra en skyfri himmel fredag d. 25/6, hvor alle studenter på Frederiksborg Gymnasium 
og HF dimitterer.  
 
Vi glæder os meget til at invitere jer ind på skolen, men vi er underlagt myndighedernes ”Retningslinjer 
for fejring af uddannelsesafslutning på skoler og uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel”. I kan 
læse myndighedernes retningslinjer på skolens hjemmeside www.fgc4.dk, og I kan i det følgende læse 
anvisningerne for elevernes sidste eksamen (huebegivenhed) og translokationen. 
 
Hvis I har spørgsmål til nedenstående, er I meget velkomne til at rette henvendelse til koordinator 
Christian Skov Nikolajsen på sk@fgc4.dk eller uddannelsesleder Kyung Christensen på kc@fgc4.dk. 
 
Vi ser frem til at fejre studenterne! 
 
Med venlig hilsen 
Christian Skov Nikolajsen, koordinator 
Kyung Christensen, uddannelsesleder 
 

Sidste eksamen (huebegivenhed) i uge 25 
Stort set alle afgangselever bliver studenter mandag, tirsdag eller onsdag i uge 25, og derfor vil der være 
mange mennesker på skolen. Det er derfor vigtigt, at nedenstående læses grundigt og efterleves.  
 

• Eleven kan i sit skema se, hvilket lokale den sidste eksamen afholdes i.  

• Det er tilladt for max. 5 pårørende at opholde sig på skolens område og tage imod eleven, når 

elevens eksamen er slut, og eleven skal have sin karakter. 

• Vi henstiller til, at der er så få pårørende (og max. 5 pårørende) som muligt, der går indenfor på 
skolen og tager imod eleven efter den sidste eksamen.  

• De pårørende må først gå ind på skolen kort tid inden, eleven er færdig med sin sidste eksamen. 

• Man skal bære værnemiddel, når man opholder sig indenfor på skolen.  

• Pårørende får tjekket coronapas, inden de får lov til at gå indenfor på skolen. 

• Når eleven har fået sin karakter for den sidste eksamen og har fået sin hue på, skal man gå 
udenfor – fx i skolegården, hvor der vil være opstillet cafeborde, man kan stå ved.  

• Vælger man at anvende cafebordene i skolegården efter eksamen, bedes man begrænse 
tidsrummet, man optager et bord, da der er mange mennesker på skolen de tre sidste 
eksamensdage. 
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Translokation d. 25. juni 
Translokation 2021 afholdes i Frederiksborg Gymnasium og HFs idrætshal d. 25. juni ved skolens 
parkeringsplads, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød. Translokationen afholdes over fire runder, og der er en 
stram tidsplan, som skal overholdes, for at det kan blive en festlig og tryg dag for alle deltagere:  
 

• Translokation kl. 08:00-09:00: HF – 2p, 2q, 2r 

 

• Translokation kl. 09:30-10:30: STX1 – for 3c, 3k, 3t, 3n, 3y 
 

• Translokation kl. 11:00-12:00: STX2 – for 3f, 3s, 3v, 3x, 3w   
 

• Translokation kl. 12:30-13:30: STX3 – for 3a, 3d, 3i, 3m, 3z 

 

På baggrund af myndigheders udmelding er rammerne følgende: 

• Hver student kan max. have to gæster med.  

• Man skal kunne vise dokumentation for corona-test inden for de seneste 72 timer, medmindre 
man er undtaget for testkravet (fx ved gennemført vaccinationsforløb).  

• Man skal bære værnemiddel, medmindre man sidder ned.  

• Man skal spritte hænder ved ankomst. 

• Hvis man har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en person, som er smittet med 

COVID-19, skal man IKKE møde op.  

• Studenterne møder en halv time før translokationen og bliver vist ind i bevægelsessalen, hvor 
opstillingen til indmarch foregår. 

• Familie/pårørende ankommer tidligst en halv time før translokationen, da hallen skal 
rengøres, inden næste hold kan blive lukket ind.  

• I tilfælde af regn og ventetid udenfor, bør man have en paraply med.  

Efter translokationen tages der studenterbillede af klassen (på hallens side mod Sportspladsen), 
hvorefter man bør gå mod studentervognene. Billedet kan købes privat hos C.P. FOTO (Slotsgade 14, 
Hillerød). 

Der findes særlige retningslinjer for afholdelse af translokationen, men også vognkørslen, der er et 
privat-arrangement, man som forælder/studenter bør sætte sig ind i. Retningslinjerne for vognkørsel 
findes på skolens hjemmeside. 

Parkering for forældre 
Det er ikke muligt at parkere på skolens parkering, men der er plads ved Teglgårdssøens 
parkeringsplads. Man kan også tage det offentlige, da skolen ligger lige ved siden af stationen. 

Vognkørsel 
2.hf’ere og 3.g’ere aftaler pyntning af vogne med underklassen, imens man har translokation. Fra 
underklassen bør der være en kontaktperson til vognens chauffør, så der er en forbindelse, imens der er 
translokation. Vogne bør tidligst komme 30 til 45 minutter før, så vognene kan blive pyntet, inden 
studenterne kommer til vognene. 

Se hvor de forskellige klasser vogne holder på nedenstående kort.  
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Spørgsmål 
Spørgsmål kan rettes til Christian Skov Nikolajsen sk@fgc4.dk eller 51 89 65 39, send en SMS, 
hvorefter der vil blive ringet tilbage eller Kyung Christensen kc@fgc4.dk  
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