Onsdag 5 juni 2019 firar vi studentexamen
Efter tre intensiva, händelserika och förhoppningsvis mycket lärorika år är det nu dags för
våra deltagare i år tre att ta examen. I år äger denna högtidliga dag rum onsdag 5 juni
och vi vill att alla våra studenter ska få en minnesvärd dag.
För deltagarna startar festligheterna kl. 8.00 på vår skola i Torslanda med
studentfotografering och frukost med underhållning. Cirka kl. 10.45 åker studenterna till
Volvo Trucks Experience Center, en mycket fin anläggning där bland annat lanseringar av
nya produkter genomförs. Där kommer tal att hållas, stipendier och betyg att delas ut och en
gemensam lunch att avnjutas innan det är dags för utsläpp till er anhöriga ca kl.13.30.
Studenterna kommer att springa ut från Volvo Trucks Experience Center, som ligger inne på
Volvo Personvagnars område i Torslanda. Av säkerhets- och sekretesskäl gäller särskilda
inpasseringsregler för fabriksområdet. Denna högtidsdag får dock anhöriga till studenterna
köra in två fordon per deltagare via TLA-porten (se bifogad karta). Det kommer att vara
skyltat från Sörredsvägen, så det är inte svårt att hitta rätt.
Varje student kommer att tilldelas två inpasseringskort. Dessa kort skall vid inpasseringen vid
TLA-porten och under tiden inne på området ligga väl synliga i framrutan så att fordonen kan
identifieras. Korten kommer att lämnas till er son/dotter i samband med genrepet torsdagen
den 27 maj.
MYCKET VIKTIGT är att dessa kort endast gäller den 5 juni och enbart för er anhöriga.
Ytterligare kort kan inte erhållas så var aktsamma om korten. Från TLA-porten följer ni
skyltarna till Volvo Trucks Experience Center, samt anvisningar från utposterade GTGvakter. Väl framme kommer ni att bli anvisad till en P-plats.
Observera att det inom Volvos område råder fotoförbud, så medhavda kameror samt
kameratelefoner får endast användas för studentfotografering vid Volvo Trucks Experience
Center. Inne på området är det hastighetsbegränsat till 30 km/h och kontroller på detta
förekommer.
Om markfrigången på fordonet understiger 15 cm ombeds du kontakta någon av GTG:s
utsedda vid TLA-porten så att dessa kan fälla ner hindren vid inpasseringen.
De besökare som inte har någon möjlighet att komma in med egen bil kommer att hämtas
med buss som avgår med start kl. 12.15 från parkeringen vid TLA-porten (se bifogad karta)
och kör in till Volvo Trucks Experience Center. Efter utsläpp av studenterna kör bussen i
skytteltrafik tillbaka med start ca kl. 13.45. (För att minska köerna in och ut från området kan

även ni som har tillgång till bilinpassering med fördel välja att parkera utanför och åka buss in
om ni vill.)
Med hänsyn till att det är vanligt med champagnefrukost vid studentexamen vill vi meddela
att inom Volvo-området råder nolltolerans för alkohol.
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