
Dimissioner på VGHF 26. juni 2020  
Revideret 25. juni 2020 

 
I år bliver dimissionen anderledes, end det plejer, så I må alle have to med til arrangementet. Vi har delt jer 
op i grupper, så vi lever op til myndighedernes retningslinjer. Derfor vil der være dimission og efterfølgende 
arrangement efter følgende plan. Som det fremgår, starter alle grupper i Hallen og går derefter enten til 
auditoriet eller Sumpen. Læg mærke til, at vi har skrevet, hvilken parkeringsplads, I skal bruge, når I 
kommer. Vær også opmærksomme på at bruge de ind- og udgange, I er blevet tildelt. 
Generelt gælder det for denne dag som for alle andre, at det er vigtigt at holde afstand og vise hensyn.  

 
Hallen  

Rektors tale til studenterne, musikindslag, overrækkelse af beviser og klassevis fotografering  
Lene Gade vil have handsker på, og vi vil bede jer om at medbringe et par handsker, I kan tage på, når I får 
jeres bevis og et håndtryk.   
  

 
9.00 – 9.45: 2p, 2q, 3z, 3f: Parkering på Houlkærskolens 
sportsplads, Skaldehøjvej 14  
2p og forældre/pårørende går ind og ud ad bagindgangen ud mod Houlkærkirke. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet A  
  
2q og forældre/pårørende går ind og ud ad hallens højre dør ved drengenes omklædningsrum/salen). På 
dagen vil der være et skilt med bogstavet B  
  
3z og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ved sportspladsen ud mod redskabsrummet. På dagen vil 
der være et skilt med bogstavet C  
  
3f og forældre/pårørende går ind ad døren ved sportspladsen mod boldbanerne. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet D  
  

 
10.00 – 10.45: 2r, 2o, 3k Parkering på VGHF’s parkeringsplads  
2r og forældre/pårørende går ind og ud ad bagindgangen ud mod Houlkærkirke. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet A  
  
2o og forældre/pårørende går ind og ud ad hallens højre dør ved drengenes omklædningsrum/salen). På 
dagen vil der være et skilt med bogstavet B  
  
3k og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ved sportspladsen ud mod redskabsrummet. På dagen vil 
der være et skilt med bogstavet C  
  
  
 
 
 



11.00 - 11.45: 4l, 4m, 3a, 3v: Parkering på Houlkærskolens 
sportsplads, Skaldehøjvej 14  
4l og forældre/pårørende går ind og ud ad bagindgangen ud mod Houlkærkirke. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet A  
  
3a og forældre/pårørende går ind og ud ad hallens højre dør ved drengenes omklædningsrum/salen). På 
dagen vil der være et skilt med bogstavet B   
  
4m og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ved sportspladsen ud mod redskabsrummet. På dagen 
vil der være et skilt med bogstavet C   
  
3v og forældre/pårørende går ind ad døren ved sportspladsen mod boldbanerne. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet D  
  

 
12.00 – 12.45: 3e, 3b, 3x: Parkering på VGHF’s parkeringsplads  
3e og forældre/pårørende går ind og ud ad bagindgangen ud mod Houlkærkirke. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet A  
  
3b og forældre/pårørende går ind og ud ad hallens højre dør ved drengenes omklædningsrum/salen). På 
dagen vil der være et skilt med bogstavet B  
  
3x og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ved sportspladsen ud mod redskabsrummet. På dagen vil 
der være et skilt med bogstavet C  
  
 

Auditoriet: Skolen er vært ved et glas vin/vand/sodavand  
Afspilning af de tre studentertaler og VGHF-sangen  
  

10.00 – 10.30: 2p + 2q  
2p og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ud mod den store udvendige trappe og de udendørs 
instrumenter. På dagen vil der være et skilt med bogstavet A  
  
2q og forældre/pårørende går ind og ud ad døren for enden af Sprogfløjen. På dagen vil der være et skilt 
med bogstavet B  
  

11.00 – 11.30: 2o  
2o og forældre/pårørende går ind og ud ad døren for enden af Sprogfløjen. På dagen vil der være et skilt 
med bogstavet B  

  
 
 
 
 
 
 



12.00 – 12.30: 41 + 3a  
4l og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ud mod den store udvendige trappe og de udendørs 
instrumenter. På dagen vil der være et skilt med bogstavet A  
  
3a og forældre/pårørende går ind og ud ad døren for enden af Sprogfløjen. På dagen vil der være et skilt 
med bogstavet B  
   

13.00 – 13.30:  
3x og forældre/pårørende går ind og ud ad sprogfløjen. På dagen vil der være et skilt med bogstavet B  

  
 

Sumpen: Skolen er vært ved et glas vin/vand/sodavand  
Afspilning af de tre studentertaler og VGHF-sangen  
  

10.00-10.30: 3z + 3f  
3z og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ved Naturvidenskabsafdelingen. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet C  
  
3f og forældre/pårørende går ind og ud ad døren mellem den kunstneriske fløj og samfundsfagsfløjen. På 
dagen vil der være et skilt med bogstavet D  
  

11.00 – 11.30: 2r + 3k   
2r og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ved Naturvidenskabsafdelingen. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet C  
  
3k og forældre/pårørende går ind og ud ad skolens hovedindgang. På dagen vil der være et skilt med 
bogstavet E  
  

12.00 – 12.30: 4m, 3v  
4m og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ved Naturvidenskabsafdelingen. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet C  
  
3v og forældre/pårørende går ind og ud ad døren mellem den kunstneriske fløj og samfundsfagsfløjen. På 
dagen vil der være et skilt med bogstavet D  
  

13.00 – 13.30: 3e + 3b   
3e og forældre/pårørende går ind og ud ad døren ved Naturvidenskabsafdelingen. På dagen vil der være et 
skilt med bogstavet C  
  
3b og forældre/pårørende går ind og ud ad døren mellem den kunstneriske fløj og samfundsfagsfløjen. På 
dagen vil der være et skilt med bogstavet D  
 

 


