
VI GÖR 

STUDENTEN 

TILL ETT KUL 

MINNE
TILLSAMMANS

Information till dig som ska 
ta studenten och till dig som 
är förälder till en student.



Studenttiden är en speciell tid i livet. Ni studenter 
är på väg ut i vuxenlivet, ni föräldrar ska börja släppa 
ansvaret för era ungdomar. Det är en tid när du som 
förälder fortfarande behövs, men på ett annorlunda 
sätt än tidigare. I den här broschyren har vi samlat 
information om vad som händer för studenter och 
vad vi från kommunens och polisens sida gör i 
samband med studentfirandet. Vi vill att ni ska känna 
att vi alla tillsammans finns här för att studentfirandet 
ska bli tryggt och säkert men framför allt, en härlig tid. 
 Jag hoppas att alla får en fin student och ett fint 
minne att bära med sig resten av livet.

Varma hälsningar 
Pär Jerfström 

Kommundirektör Sandvikens kommun

Ett 
minne 
för livet
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STUDENT 
2023Studenten närmar sig med 

stormsteg och din skoltid börjar 
därmed gå mot sitt slut. Vi hoppas 
att du verkligen njuter av den korta tid 
som är kvar för innan du vet ordet av är den 
stora dagen här. Studentdagen är en dag som 
ska firas! Du kommer att skapa minnen som du bär 
med dig resten av livet och vi rektorer är därför måna 
om att din dag blir så bra som möjligt.
 Glöm inte bort att äta ordentligt på morgonen, det 
är en lång och händelserik dag du har framför dig. Se 
även till att informera dig om de direktiv och regler 
som gäller för kortegen genom stan! Slutligen vill vi 
lämna dig med ett sista råd på vägen – ta hand om 
varandra och njut av dagen! 

Med förhoppningar om en härlig studentdag. 
Rektorerna: Eva Aronsson,  

Maria Edring  
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GRATTIS 
TILL 

STUDENTEN!

Äntligen är skolan slut och framtiden är här. Efter många 
stunder av slit och energi kan ni fira studenten! Studentdagen är 
en dag som man minns hela sitt liv och vi är oerhört måna om att 
se till att ni får roliga och trevliga minnen att bära med er. Därför 
vill vi passa på att påminna om de viktiga saker ni behöver hålla 
reda på för att dagen ska bli så bra som möjligt.
 Stort grattis till er examensdag och hoppas att 
ni fyller den med roliga minnen!

Catarina Bowall, 
Tf. Polisområdeschef 
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Åldersgräns  
och langning
Ett langningsbrott begås när någon, oavsett vem det är, 
köper ut alkohol åt den som är under 20 år. All alkohol som 
ertappas på den som är under 20 år kommer att förverkas 
och brottsanmälan kommer att skrivas. På krogar och 
serveringsställen kan den som fyllt 18 år dricka alkohol. 
Alkohollagen ger inte några undantag.

Studentflak
Vi vill förhindra att olyckor sker under kortegen så 
läs noggrant om de regler som finns på nästa sida. Vi 
vill att kortegen genomförs på ett tryggt och säkert 
sätt både för er studenter och för alla de människor 
som kommer att vilja se er på studentdagen.



Vid tillfällig färd på flak eller släp gäller 
• Man får endast ta med passagerare i ett sådant  

antal, eller placera dem på ett sådant sätt, att fara  
inte kan uppstå. 

• Hållfasta skyddsräcken ska finnas, höjden bör vara 
minst 110 cm. Säten eller bänkar ska sitta fast. 

• Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, 
utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka 
risken för skador på passagerare. 

• Flakvärden ska kunna kontakta föraren direkt genom 
ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting 
händer. Om mobiltelefonen används måste samtal vara 
uppkopplat under hela färden. 

• Fordonet får inte köra fortare än 20 km/tim. Det får 
endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen  
är högst 70 km/tim. 

• Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort  
med rätt behörighet sedan två år. 

• Vid färd på släp måste samman- 
kopplingen till dragfordonet vara 
säker. Man får bara ha ett släp och 
det måste vara stabilt så att det 
inte riskerar välta.

Regler för 
studentflak i 
Sandvikens 
kommun
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TÄNK PÅ
• Att säkerheten ökas om alla  

sitter ned på bänkar som sitter 
fast. Det har hänt att fordon tippat 
för att alla har samlats på en sida 
av flaket. 

• Att kontrollera att räckena håller  
för tryck från många personer. 

• Att planera färdvägen noga med hänsyn till 
strömförande ledningar, broar, miljözoner etc. 

• Att högsta hastigheten är 20 km/tim. 
• Att flakvärd ska finnas under färden för att  

öka tryggheten.

POLISEN SKA MEDDELAS 
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken 
och karnevalstågen, eftersom de ofta påverkar 
framkomligheten på vägar och gator. Det är också  
av största vikt att arrangemangen sker under ordnade 
och säkra former så att ingen kommer till skada. 
Polisen ska därför i förväg meddelas om 
färdväg och tidpunkt. Samordna 
detta om fler fordon är inblandade.
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Program 
student 2023 
Sandvikens 
kommun

� 100-dagarsfest 
 2023-03-08

� Studentkryssning 
 2023-04-11–   2023-04-13

� 50-dagarsfest 
 2023-04-26

� 25-dagarsfest 
 2023-05-22

� Bal på Engeltofta 
 2023-05-20

 Röda mattan på Högbo
 Klockan 13 -15.00

� Studentveckan
 Mösspåtagningen 
 2023-06-09 Klockan 16.00

 Brännboll 
 2023-06-11

 Poängjakten 
 2023-06-12

 Barrundan 
 2023-06-13

 Avslutningslunch med stipendie-
utdelning 

 2023-06-14, 2023-06-15

� Studentdagen 
 2023-06-16

 Avslutning i kyrkan
 Klockan 10.00

 Studenttåg avmarsch från kyrka
 Klockan 11.00

 Utspring 
 Klockan 11:15

 Kortege
 Klockan 12:00



VAD KAN DU SOM  
FÖRÄLDER GÖRA? 
• Inte köpa ut – det är olagligt.
• Inte bjuda på alkohol hemma – forskning 

visar att ungdomar som bjuds på alkohol 
hemma tenderar att dricka mer än de som 
inte bjuds.

• Var vaksam på din egen hållning i alkohol- 
frågan – du är förebilden. Var uppmärksam 
på hur ni förvarar er eventuella egen 
alkohol. Vi vet av tidigare erfarenheter att 
många ”lånar” hemma till sitt drickande.

• Vid misstanke om langning, ring polisens 
tipstelefon 114 14.

TILL  
DIG SOM 

FÖRÄLDER

Skolavslutningen med studenten är några av de helger då 
många unga riskerar att komma i kontakt med alkohol. Du som 
vuxen spelar en stor roll för vilken attityd din ungdom har till 
alkohol. Ibland är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller. 
För ungdomar bryr dig faktiskt om vad deras föräldrar säger – 
även om det inte alltid verkar så. Tillsammans gör vi studenten till 
ett fint minne för alla!

Elin Giotis, preventationsstrateg
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När studenten närmar sig kommer föräldrar till System- 
bolaget. Föräldrar som aldrig skulle tänka sig att köpa 
ut åt sin tonåring, men som inte tänker på att alkohol till 
studenten är att köpa ut. Mor-  och farföräldrar som aldrig 
skulle langa till sitt barnbarn, men som inte tänker på 
mängden alkohol i champagneflaskan. 
 Den lilla champagneflaskan har blivit en symbol för 
firandet, något man hänger om halsen på studenten 
snarare än en flaska med alkohol. 
 Vi i Sverige är vana vid att studenten firas med alkohol. 
Den lilla flaskan från mamma, farmor och ytterligare en 
från äldre kompisar och storasyskon som ”hjälper” till att 
köpa ut gör att det sammanlagt blir mycket alkohol som 
tonåringen faktiskt inte är mogen att dricka. 
 Våra kunder är ansvarstagande vuxna, som gör med-
vetna val. Men tyvärr blir valen lite mindre medvetna och 
kanske lite mindre ansvarstagande, just i studenttider. 
Det är vårt vuxenansvar att säga nej, också i studenttider. 
 På Systembolaget tar vi vårt ansvar genom att fråga: Är 
detta till en student? Har studenten fyllt 20 år? När mam-
ma eller pappa då svarar nej, då erbjuder jag en flaska 
alkoholfritt bubbel, festligt förberedd med blågult band. 
 Vi på Systembolaget hjälper dig gärna med att välja ett 
alkoholfritt festligt bubbel till studentfirandet. Vi hoppas 
att du gärna gör det valet tillsammans med oss.

Hälsningar Systembolaget

VUXEN- 
ANSVAR 

I STUDENT- 
TIDER
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HA EN 

UNDERBAR 

STUDENT
TILLSAMMANS
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