
Aflysning af Sidste Skoledags  
arrangement 25. maj 2020  
 
Kære forældre og elever på 9. og 10. årgang 
 
SSP har i disse Corona-tider valgt at aflyse det planlagte store fællesarrangement:  
 
Mandag den 25. maj 2020 kl. 14.00-17.30 for alle afgangselever (9.-10. klasse) i 
Lunden, Vestergade 8600 Silkeborg.  

Der er normalt tale om en friluftskoncert med op mod 1.100 elever fra kommunens skoler og 
ca. 50 frivillige hjælpere, som sørger for, at de 3 timer i Lunden afholdes i god ro og orden.  

Om aftenen er der (i normale tider) planlagt 25-30 fester rundt omkring i kommunen. Disse 
fester er styret af forældrene, og har typisk omkring 20-60 deltagende unge og ca. 5-10 
forældre. SSP kører rundt og besøger aftenfesterne i 3 SSP-patruljer.  

SSP opfordrer til, at forældrene følger med i de officielle udmeldinger fra 
myndighederne, og selv afgør, om disse fester kan afholdes, eller også skal aflyses. 

MEN:  I disse Coronatider, hvor selv Dronningen har aflyst al fejring af sin 80-års 
fødselsdag, Regeringen forbyder forsamlinger på mere end 10 personer, samt biskopperne har 
meldt ud, at alle konfirmationer aflyses og udskydes til efter pinse, så finder vi det på sin 
plads, at vi fra SSP melder tydeligt og tidligt ud, at vi IKKE afholder Sidste Skoledags- 
arrangementet i maj 2020.  

Det sker med disse begrundelser: 

• Vi ønsker ikke at bringe 1.100 unge sammen til 3 timers samvær på et lille område 
med trange toiletforhold, og samtidig få en stor del af dem transporteret til og fra 
Lunden i tætpakkede busser.  

• Vores sædvanlige SSP-rundtur til de mange fester er i strid mod alle forskrifter for god 
adfærd i disse Corona-tider, så den er også aflyst 

• Vi kan ikke se ret langt frem i tiden, og ønsker IKKE at skabe forventninger hos de 
unge om, at vi måske godt kan nå at blive klar til at køre Sidste Skoledag, som vi 
plejer. 

Forældre, elever og skoler er velkomne til at kontakte SSP-konsulenten for at høre mere og få 
sparring i forhold til de lokale fester.  

Med venlig hilsen  
på SSP-Silkeborgs vegne  

 
Jørgen Pedersen,  
SSP-konsulent 
Mobil: 21 76 41 68   
Mail: jpe@silkeborg.dk 
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