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Politik for festkultur på Viby Gymnasium 
 
Eleverne på Viby Gymnasium opfatter ikke blot skolen som et undervisningssted, 
men også som et forum for venskaber og fritid. Festerne er en vigtig del af dette 
fællesskab, og derfor lægger elever, lærere og ledelse stor vægt på at skabe en 
god festkultur i fællesskab. Jo bedre eleverne trives socialt på skolen, jo større fagligt 
udbytte vil de få af skolegangen. 
 
Gennem elevforeningen, Impuls, er eleverne aktive og medbestemmende i 
arbejdet med at planlægge SOLD-festerne. Fredagscafeerne arrangeres af klasser på 
skift som et led i opsparingen til studieturen i 2.g. 
 
Den centrale værdi, som skolens festkultur bygger på, er ansvarlighed: 
 

• Eleverne tager ansvar for sig selv, dvs. de er bevidste om at udvise en 
hensigtsmæssig adfærd, også når det gælder evt. alkoholindtag. 

 
• Eleverne tager ansvar for hinanden, dvs. holder øje med, at kammeraterne 

har det godt og griber ind, hvis der er optræk til problemer. 
 

• De tilstedeværende lærere viser ansvar over for eleverne ved at være synlige i 
de lokaler, hvor festen foregår og ved at have en dialog med eleverne under 
festen. 

 
• Skolen er ansvarlig for, at festen foregår i god ro og orden, fx ved at sørge for 

uddannede vagter og tilstedeværende lærere. 
 
Foruden denne grundlæggende holdning til, hvordan festerne bør foregå, har skolen 
en række festregler, som skal sikre, at der er trygge rammer for festerne på skolen. 
 
Festregler: 

• Du skal til festen medbringe dit studiekort – gælder som adgangsbillet. Hvis 
du er inviteret gæst, skal du medbringe billedlegitimation. 

 
• Det er forbudt selv at medbringe drikkevarer eller andre rusmidler. Vagterne 

skal kontrollere, at dette ikke finder sted ved indgangen til festen og på deres 
rundgang på skolen under festen. 

 
• Du bliver afvist ved indgangen af vagterne, hvis du er stærkt beruset/påvirket 

ved ankomsten til festen. 
 

• Det er normalt kun tilladt at udskænke sodavand, øl og cider ved festerne. 
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• Såfremt skolens ledelse finder det påkrævet, kan der undertiden finde kontrol 
sted, hvis der er mistanke om, at unge indtager narkotika under en fest. 

 
• Du skal overholde gældende lovgivning bl.a. forbud mod besiddelse og handel 

med rusmidler. Gør man ikke det, bliver man anmeldt til politiet. 
 

• Du skal overholde skolens rygeregler ved festerne. 
 

• Festudvalget og skolens ledelse kan aftale, at der er gæster med til en fest. 
Den, der inviterer gæsten med, er ansvarlig for gæsten hele aftenen. 

 
• Hvis der sker overtrædelse af reglerne, gælder skolens almindelige Studie- og 

ordensregler. 
 
 
 
 
 
Vedtaget i Elevudvalget den 23.2.2017 
Lone Sandholdt Jacobsen 
Rektor 


