ELEVFESTER I PRIVAT REGI
Ingen elevfester før efterårsferien
Vi vil gerne have, at eleverne kender hinanden, inden de arrangerer en fest, og vi vil
gerne sikre, at de og I har tid til at sætte en ordentlig ramme for festerne.
Datoerne for festerne er fastlagt i skolens årsplan
Når der er elevfest, vil skolen stå tom. Det betyder aflyste vagter for lærerne. For at
overholde lærerne overenskomst og i øvrigt putte festerne ind, så det matcher skolens
årsplan, har vi fastlagt datoerne i årsplanen
Ingen forfester
Vi vil gerne have, at eleverne spiser aftensmad på skolen inden fælles afgang til
forsamlingshuset. På den måde er festen fælles, og de forældre, der er tilstede under festen, har et
bedre billede af alkoholindtaget.
Forældre med i festudvalget
Eleverne er som regel hurtige til at nedsætte et festudvalg. Vi vil gerne have, at I blander jer og
sikrer, at festen bliver arrangeret på ordentlig vis, og at der er voksne, der har styr på rammerne
for festen. Derfor vil interesserede forældre modtage en invitation til at komme på skolen og
holde festudvalgsmøde med elevernes festudvalg.
Minimum 8 forældre tilstede under festen
Det skal være trygt at sende sit barn afsted til en fest i et forsamlingshus. Derfor skal der være
voksne tilstede, som styrer løjerne og i øvrigt har lavet aftalen med forsamlingshuset.
Erfaringerne fra tidligere elevhold er, at det skal være forældre og ikke større søskende. Fra
skolens side vil vi gerne levere telefonnumre, så de voksne kan ringe hjem, hvis en elev af en
eller anden grund bør hentes.
Forældrene bemander baren
Fordi så kan en ansvarlig forældre spotte de elever, der har fået rigeligt at drikke og sige stop.
Det giver også mening, at forældrene er med til at styre, hvad der sælges i baren, og hvad det må
koste. Ofte ønsker eleverne at få hentet drikkevarer i Tyskland, og igen kræver det forældres
hjælp. Fri forudbetalt bar er en rigtig dårlig ide!
Evt overskud fra festen går til næste fest
Vi har rigtig dårlige erfaringer med festudvalg, der mener, at de skal beholde overskuddet. Det er
kimen til store konflikter blandt eleverne. Samtidigt har vi virkelig gode erfaringer med, at
festudvalget lader overskuddet gå videre til næste fest. Vi har fx oplevet, at det har givet
mulighed for at hyre bands til den sidste fest, eller ligefrem gøre den sidste fest gratis.
Festerne er kun for elever der går på skolen
2. årselevernes efterskolekammerater fra året før, elever der af den ene eller anden grund ikke
længere går på skolen, kærester eller kammerater hjemme fra osv bør ikke få lov at deltage, da
det ikke er rimeligt, at de forældre, der er vagter ved festen, skal tage ansvar for disse gæster.
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