
 

Frågor och svar om ATMs 

avslutningsceremoni och bankett 
 

Vad innebär avslutningsceremonin?  

En festlighet där akademin, studentkåren och studentföreningen under högtidliga former 

tackar av studenterna för studietiden och ger studenterna, under festliga former, 

möjligheten att avsluta sin studietid tillsammans med sina studiekamrater.  

Ceremonin arrangeras av akademin och banketten arrangeras av studentföreningen 

Gefleteknologerna.  

 

Får jag mitt examensbevis på ceremonin? 

På ceremonin får du ett diplom med ditt namn på som ett tack och bra jobbat för dina 

studier från Högskolan. Det räknas inte som ett examensbevis.  

Via denna länk kan du läsa mer om hur du ansöker om examensbevis: 

www.hig.se/student/examen 

 

Jag har några moment kvar innan jag får ta ut min examen, får jag gå med min klass ändå? 

Självklart ska du avsluta tillsammans med de du läst med! Vi vill ge dig och dina 

studiekamrater en möjlighet att umgås under trevliga former tillsammans med anhöriga 

innan ni eventuellt skiljs åt. Det riktar sig till alla som är på väg att avsluta eller har avslutat 

sin utbildning på Akademin för teknik och miljö på Högskolan i Gävle. Kom ihåg att det inte 

är ett examensbevis du får i handen på ceremonin, endast ett diplom! 

 

Hur många gäster får man ta med sig? 

Varje student får ta med sig 4 gäster. Eftersom det är många program med många studenter 

och vi inte vill dela upp det i ännu fler grupper ber vi alla hålla antalet så att alla får plats.  

Till banketten får man ta med sig ”plus en”. 

 

Sitter jag med mig familj eller min klass?  

På ceremonin sitter man klassvis i den främre delen av Valhall och de anhöriga fylls på 

bakom. På banketten placeras man också klassvis med sin eventuella respektive.  

 

 

 

http://www.hig.se/student/examen


 

 

Är det någon klädkod? 

På ceremonin: Välvårdad klädsel 

På banketten: Kavaj  

 

Kostar det något? 

Ceremonin kostar dig ingenting, akademin bjuder på alkoholfritt bubbel och snittar. 

Banketten kommer kosta en liten slant (vi kan inte garantera något pris i förväg då det 

ändras från år till år, men räkna med mellan 400-700 kronor).  

 

Hur går ceremonin till? 

Under ceremonin håller akademichef eller biträdande akademichef samt kårordförande tal. 

Efter talen är det klassvis diplomutdelningen av respektive utbildningsledare och till sist 

delas ett diplom för årets teknolog ut till en eller två studenter som utmärkt sig lite extra 

under sin studietid. 

 

Krävs det någon anmälan eller kan jag bara dyka upp? 

Ja det krävs anmälan till både ceremonin och middagen. Man kommer under våren kunna 

anmäla sig till båda via ett formulär på hemsidan. Information om när anmälan öppnar 

meddelar vi ut och det stängs ungefär tre veckor innan datumen för att vi ska kunna planera 

grupperna och ordningen.  

Om du dyker upp oanmäld till ceremonin kan vi inte garantera en sittplats och ditt diplom 

kommer vara utan namn.  

Till middagen krävs att betalningen är genomförd i förväg för att få delta, avprickning sker 

vid entrén.  

Tveka inte att höra av dig om du har några andra funderingar! 

 

Stort lycka till med dina, eventuellt, sista veckor på Högskolan i Gävle   


