
 
Information inför studentbalen lördagen den 25 maj 2013 

 

Följande tider gäller : 
16.00 Parkering, samling och fotografering vid Lagunen. (Parken mellan Ljunga 

Park och Kulturhuset) 
Ca tider för klassfotograferingen :  
OP – 16.20  BF – 16.30   
LP – 16.40  HR – 16.50   
IP – 17.00  SP – 17.10   
NV- 17.20    TE – 17.30   
 
Fotografering av balparen eller de som vill fotograferas tillsammans, 
Sker direkt när vi kommit fram till Lagunen.  
Paren ser själva till att de blir fotograferade.  
(Skulle det regna sker fotograferingen inne på Ljunga Park) 
 

18.00           Samling av alla balpar vid flaggstången.  
Balparen följer sedan värdparet till bilarna som sedan kör kortege 
 

18.30 Ankomst till Ljunga Park, där vi gör entré på röda mattan – kortegebilarna 
kör ut mot Boda Borg. 

19.00 Välkomstdrink på verandan. (tid att pudra näsan) 
 
19.30 Vi sitter ner och värdparet håller ett välkomsttal. 

Till desserten håller varje klass ett högtidstal i följande ordning: 
BF, HR, OP, LP, IP, SP, TE, NV. 
 

22.00 Dansen börjar och kaffe och kaka bjuds i foajén. 
 
01.00-03.00 Efterfest fortsätter på Ljunga Park och vi bjuds på nattvickning. 
 
Tänk på att… 
… ha med ett paraply i bilen ifall det skulle regna. Filt om du åker i öppen bil. 
…alla mobiltelefoner ska vara avstängda på Ljunga Park. 
…man som kavaljer köper en blomma till sin dam, fråga gärna efter klänningens färg. 
…anhöriga kan parkera på torget, Boda borg, vid Kulturhuset m.m. (Ej på Ljunga park) 
…se till att er chaufför får information om att följa kortegen. 
…ha med en frukt i bilen under kortegen genom Sävsjö. (Det blir en lång dag!) 
 

Med vänliga hälsningar och hopp om en fantastisk kväll! 
//Balkommittén 

Dansövning inför balen, vett & etikett och studentsångsövning! 
V. 19 Måndag 6 maj kl: 13.35-15.00, baldans i Sporthallen 
V. 20 Onsdag 15 maj kl: 08.00-09.30, Vett och etikett och dans på Ljunga Park  
V.21 Onsdag 22 maj kl: 09.30-11.00,  baldans i Sporthallen  



Information inför studenten torsdagen den 13 juni 2013 
 
För eleverna gäller följande tider: 
 

 Fotografering på skolan. 
-  09.00 - IP 
-  09.10 - BF 
-  09.20 - HR 
- 09.30- LP 
- 09.40 -  NV 
- 10.00 - SP 
- 10.20 – TE 
- 10.30 - OP 

 

 Studentlunch 11.00-12.10, varje klass utser en person som skall hålla ett minnes- och 
tacktal till kaffet.  
 

 Betygsutdelning 12.10, av mentor i hemklassrummet 
 

 Kortege från skolan 12.30 (vid regn buss). 
 

 Avslutning i Kulturhuset kl: 13.00. 
Studenterna går in först, därefter skolans elever och personal.  
Anhöriga släpps in mot biljett, begränsat antal sittplatser annars finns ståplats. 
Varje elev disponerar två anhörigbiljetter. 

 

 14.00 utspringning från Kulturhusets baksida! 
 
Studenterna springer ut till släkt och vänner som står och väntar vid programskyltar. 
 

 14.45 går studenterna mot torget där kortegen beräknas börja ca 15.00.  
Bf:s vagn åker först och de andra klasserna hänger på. (Alla vagnar åker samma väg) 

 
21.00 – 01.00 Studentfest på Kulturhuset 
 
 

Hoppas att ni alla kommer få en minnesvärd dag 
och lycka till i framtiden! 

 
//Studentkommittén 

Studentsångsövning! 
V.22 Onsdag 29 maj kl: 13.30-13.45, Studentsång och studentinformation i Aulan 
V.23 Onsdagen 5 juni kl: 13.30-13.45, Studentsång och studentinformation i Aulan 
Obs! Estetisk verksamhet som vanligt därefter för alla 


