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1. Generelt om alkoholpolitikken på Silkeborg Gymnasium

1.1 Formålet med alkoholpolitikken
Alkoholpolitikken på Silkeborg Gymnasium har til formål dels at fremme en positiv fest- og
cafékultur, hvor det er de sociale aktiviteter, ikke et eventuelt alkoholindtag, der er i centrum.
dels at fastlægge regler og retningslinjer for indtagelse af alkohol i forbindelse med skolens
sociale arrangementer.

1.2 Den generelle strategi på området
Internationale undersøgelser har gentagne gange vist at, danske unge indtager relativt store
mængder alkohol (med diverse skadelige virkninger til følge, både direkte og afledte)
sammenlignet med jævnaldrende i andre lande, ligesom danske undersøgelser har vist, at
indtag af alkohol i den danske ungdomskultur ofte er forbundet med et forsøg på at indgå i nye
sociale relationer. Alkohol opfattes af mange unge så at sige som en del af ”adgangsbilletten”
til nye sociale fællesskaber.1
Centralt for Silkeborg Gymnasiums strategi på alkoholområdet er følgelig dels at mindske
elevernes indtag af alkohol generelt, dels at fastholde og videreudvikle et skolemiljø, hvor
sociale relationer opstår og formes i forbindelse med aktiviteter og arrangementer uden
alkohol. I tilknytning hertil er det en central antagelse, at nye 1.g-elever i betydeligt omfang
kan socialiseres ind i en bestemt kultur, og at de sociale arrangementer i skoleårets
begyndelse derfor er af stor betydning.
Følgelig er der et markant fokus på at afholde sociale arrangementer af forskellig art i
skoleårets begyndelse uden alkohol. Det starter allerede første skoledag med folkedans i
hallen, og derefter følger i de første uger hyggearrangementet SG After Dark, den årlige
aktivitetsdag, kaldet SGympiaden, og andre fællesaktiviteter såsom formiddagssamlinger,
fællessang om fredagen og interne idrætsturneringer. Senere på året følger vigtige sociale
begivenheder såsom 1.g-hytteturen, temadage såsom Det gode gymnasieliv, julekoncerten,
musicalen, SG Stafetten, studierejserne samt alle de elevdemokratiske og faglige aktiviteter,
der går på tværs af klasser og årgange, fx SG’s forskellige masterclasses. Hertil kommer
studiemodulet hver onsdag formiddag, hvor eleverne har mulighed for at lave sociale og
faglige aktiviteter på tværs af klasser og årgange, og hvor hovedparten af aktiviteterne sker på
eleverne eget initiativ.
Sammenfattende har eleverne på Silkeborg Gymnasium særdeles rige muligheder for at
opbygge sociale relationer i og på tværs af klasser og årgange uden at der er alkohol
involveret. Et godt socialt miljø er således ikke blot et mål i sig selv, men også et middel til at
mindske den rolle, alkohol potentielt kan opfattes at spille som "adgangsbillet" til nye
fællesskaber.
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Undersøgelser fra de store danske universitetsbyer har fx påvist, at nye studerende, der er tilflyttere, indtager
signifikant mere alkohol end nye studerende, der allerede er bosat i den pågældende studieby.

2

1.3 Typer af arrangementer med udskænkning af alkohol
Mht. omfang og antal afvikles der hvert skoleår tre store elevfester, hvor alle elever har
mulighed for at deltage, samt tre mindre elevfester, hvor kun elever inden for de bestemte
fakulteter har mulighed for at deltage. Derudover afholdes der et antal caféer samt en
afsluttende fest for musical-deltagerne, hvor der er udskænkning af alkohol. Alle disse
arrangementer afvikles enten på fredage (med musicalfesten som eneste undtagelse, idet den
afvikles en lørdag), og udskænkningen sker alle gange under løbende opsyn fra en eller flere
lærervagter.
Hertil kommer en afsluttende lanciersmiddag for 3.g’erne og deres lærere i forbindelse med
sidste skoledag i sommeren 3.g.

1.4 Forebyggende indsatser i forbindelse med afviklingen af elevfester på gymnasiet
Der er på Silkeborg Gymnasium en lang række forebyggende indsatser vedrørende alkohol i
forbindelse med elevfesternes afvikling. Disse omfatter bl.a.:


Tidlig feststart: Tidlig feststart til den første store gymnasiefest, SGønfesten. Indgang
foregår her i perioden kl. 14.30-16.00 (med en halv times interval til hver årgang,
startende med 1.g-eleverne), og eleverne får først udleveret deres festarmbånd i
slutningen af 4. modul (dvs. kort før kl. 14). Muligheden for at afholde forfester
derhjemme er således meget begrænset, og det gælder især for 1.g’erne, der som
tidligere nævnt er særligt i fokus grundet den socialiseringseffekt, der må formodes at
være i begyndelsen af gymnasieforløbet.



Fester med aktiviteter: I forlængelse af ovenstående strategi er det centralt, at også
festerne har et socialt indhold, som ikke i sig selv knytter sig til alkohol, og at det er
dette indhold, der gøres til det centrale omdrejningspunkt i fx Festudvalgets
kommunikation forud for festerne. Til SGønfesten eksempelvis i form af de mange elevog lærerbands, der optræder på scenen, og til gallafesten i form af et bestemt tema og
bigbandets optræden. Til fakultetsfesterne kunne det – udover livemusik – fx være i
form af en danseinstruktør eller et comedy-indslag. Silkeborg Gymnasiums tradition for
at hente relativt kendte livebands til minimum én af de årlige fester skal også ses i lyset
heraf.



Sluser ved indgangen: Eleverne skal igennem fire ”sluser”, inden de får adgang til
festerne, og det giver vagtlærerne og vagtpersonalet mulighed for dels at udpege og
hjælpe de elever, der har indtaget for meget alkohol, dels at konfiskere medbragt
alkohol, så risikoen for indtagelse af især stærk alkohol under festen mindskes. De
første to sluser er placeret ved rundkørslen, hvor eleverne passerer to sluser bemandet
af lærervagter og uddannelseschefen. Herefter skal de ved kælderindgangen fremvise
armbånd og bagage til de eksterne vagter, der foretager visitation, og dernæst skal
eleverne fremvise studiekort ved endnu en sluse med lærervagter. Hertil kommer, at
hovedparten af eleverne, inden de entrérer festområdet, afleverer tasker/jakker hos
Forældreforeningen i garderoben.



Mad: Madbillet indgår automatisk i billetprisen til hhv. SGønfesten og til de tre
fakultetsfester, idet alkoholindtagets virkning mindskes ved samtidig indtagelse af mad.
Ved de to store elevfester, hvor madbillet ikke er inkluderet, er der pølsevogn.
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Vand: Der er altid adgang til gratis postevand, ligesom eleverne altid kan købe kold
flaskevand (50 cl.) i baren til 5 kr.



Alkoholfri mocktails: Der er etableret en mocktailbar med tre forskellige lækre,
alkoholfri drinks til en stykpris på 10 kr. En af lærervagterne bemander denne bar, og
der lægges en stor indsats i, at de alkoholfri mocktails både smagsmæssigt og visuelt
er attraktive alternativer.



Alkometermåling: Eleverne vil i et interval på ca. én time i løbet af festen have
mulighed for at puste i et alkometer. Viser alkometeret ”0”, kan de købe billet til næste
gymnasiefest til halv pris.



Relativt høje priser på alkohol: Priserne på alkohol er relativt høje i forbindelse med
fester og cafeer, og der er ingen happy hour eller mængderabat.



Løbende opsyn: Der føres i løbet af aftenen løbende opsyn med eleverne. Til de store
elevfester er der eksempelvis normalt 15 eksterne vagter, 15 lærervagter, én
uddannelseschef og tre pedeller til stede, hvoraf både de eksterne vagter og
lærervagterne runderer på hele festområdet, samtidig med at der visse steder er faste
vagter. Hertil kommer ca. 12-15 forældre i garderoben. Blandt de eksterne vagter er
der altid kvindelige vagter, så der er mulighed for også at rundere på pigetoiletterne.
Hovedparten af lærervagterne har modtaget et (årligt) kursus i eventrelateret
førstehjælp, ligesom der blandt de eksterne vagter er en Falck-redder.



Synlige vagter: Lærervagter og eksterne vagter er hele tiden synligt tilstede overalt
på festområdet, så eleverne altid har mulighed for at henvende sig, hvis en af deres
kammerater fx har indtaget for meget alkohol.



Festområdet gennemsøges: Forud for festen gennemsøges festområdet af de
tilstedeværende lærervagter, så risikoen for, at eleverne eksempelvis gemmer stærk
alkohol på skolen og indtager dette i forbindelse med festen, mindskes.



Klare regler for bandadfærd: Den festansvarlige lærer skitserer på forhånd reglerne
for sceneadfærd for de bands, der optræder. Der må eksempelvis ikke serveres alkohol
til gæsterne fra scenen, ligesom optrædende bands ikke må opfordre til druk.



Festudvalg der aflønnes: Som det fremgår af punkt 1.5, planlægges og afvikles
festerne i et samarbejde mellem et festsikkerhedsteam og elevernes festudvalg.
Festudvalget aflønnes delvist for deres arbejde i forbindelse med festerne, men
forventes til gengæld at forestå udskænkningen af alkohol på ansvarlig vis (under
opsyn fra lærervagterne), og at være gode rollemodeller i forhold til elevgruppen som
helhed.



Video- og fotograferingsforbud: Der er video- og fotograferingsforbud i forbindelse
med fester og cafeer på Silkeborg Gymnasium. Dette sker dels for at sikre eleverne et
”frirum”, hvor de kan indgå i forskellige sociale sammenhænge uden risiko for at havne
på de sociale medier, dels for at eleverne ikke skal italesætte en drukkultur i
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forbindelse med festerne, idet en sådan italesættelse også vil være med til at forme
elevernes – og kommende elevers – forforståelse af disse arrangementer.


Regler for elevudvalgenes kommunikation på de sociale medier: Fest- og
caféudvalgene må ikke markedsføre deres arrangementer med referencer til alkohol, og
alle deres opslag på sociale medier skal (med undtagelse af opslag der har rent praktisk
karakter) godkendes af den festansvarlige lærer, inden de offentliggøres.



Regler for samarbejde med lokale restauratører: Fest- og caféudvalgene må ikke
samarbejde med lokale restauratører såfremt et sådant samarbejde på nogen måde
bidrager til et øget alkoholindtag blandt eleverne før eller efter festerne.



Regler for markedsføring fra eksterne parter: Hvis fx lokale restauratører ønsker
at markedsføre egne arrangementer via fx plakater på skolens opslagstavler, må denne
markedsføring ikke referere til alkohol.

Øvrige indsatser i forbindelse med festerne
I erkendelse af, at nogle elever indtager for meget alkohol i forbindelse med festerne, pågår
der endvidere en række yderligere indsatser i forbindelse med festerne. Disse omfatter bl.a.:


Førstehjælpslokale: Der er i Mødelokale 1 ved lærerværelset etableret et
førstehjælpslokale, som er bemandet af 2-3 lærervagter, der alle har modtaget et
kursus i eventrelateret førstehjælp. Den eksterne vagt, der er uddannet Falck-redder,
opholder sig desuden i umiddelbar nærhed af lokalet, så han hurtigt kan tilkaldes, hvis
det er nødvendigt. Elever, der har indtaget for meget alkohol, bringes af lærervagterne
eller af de eksterne vagter over til førstehjælpslokalet, hvorefter lærervagterne
vurderer, om elevens forældre skal kontaktes med henblik på hjemsendelse og
afhentning, eller om eleven efter en pause atter kan tage del i festen.



Opfølgning efter festen: Elever, der har været forbi førstehjælpslokalet pga. for stort
alkoholindtag, registreres med navn og klasse. Såfremt en elev registreres to gange i
løbet af sin gymnasietid, inddrages elevens studievejleder og uddannelseschef, og
eleven indkaldes til samtale, så der eventuelt kan iværksættes en individuel
rådgivningsindsats eller lign.



Transport efter festen: Som arrangør påtager Silkeborg Gymnasium sig intet ansvar
for gæsterne efter de har forladt festen, men der stilles dog busser til rådighed for
eleverne i slutningen af festen, så de har mulighed for sikker transport til midtbyen,
hvorfra mulighederne for videre hjemtransport er bedre.



Sikkerhedsplan: Der udarbejdes forud for de tre store elevfester en egentlig
sikkerhedsplan for festen, ligesom politi og beredskabsmyndigheder orienteres om
festafholdelsen. I sikkerhedsplanen indgår elevernes alkoholindtag som en central
faktor i vurderingen af risikofaktorer og hertil relaterede forebyggende foranstaltninger.
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1.5 Samarbejde med eleverne
Gymnasiets festsikkerhedsteam (bestående af tre lærere, en administrativ medarbejder og en
uddannelseschef) har det overordnede ansvar for festernes afvikling (herunder udarbejdelse af
sikkerhedsplan), men generelt forsøger vi at give elevernes festudvalg ansvaret for så mange
opgaver som muligt – fra bestilling af band, lyd og lys til økonomi, billetsalg og rengøring. Ikke
alene sikres festerne herigennem en forankring i elevgruppen som helhed, der er afgørende for
den store opbakning, der er til festerne. Det er også vores erfaring, at et sådant ejerskab
skaber bedre forudsætninger for en konstruktiv dialog med både Festudvalget og elevgruppen
som helhed om fest- og alkoholkulturen.
Planlægning og afvikling af hhv. fredagscafé (Café Skrymer) og MuSG-café varetages af
henholdsvis Skrymer-udvalget og MuSG-udvalget i samarbejde med en eller flere lærere. Det
er udvalgenes ansvar, at caféarrangementerne forløber på en for både eleverne og gymnasiet
tilfredsstillende måde.
Såfremt et eller flere medlemmer i Festudvalget, Skrymer-udvalget eller MuSG-udvalget ikke
lever op til ovennævnte ansvar, kan skolens ledelse fratage dem deres medlemskab af
udvalget.
Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolen, som eleverne er del af, og hvor de
fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Silkeborg
Gymnasium er ikke ansvarlig for elevernes adfærd i denne sammenhæng, men forsøger at
påvirke eleverne til en positiv adfærd, bl.a. gennem den måde, hvorpå fester og caféer afvikles
på på gymnasiet.

1.6 Samarbejde med forældrene
Skal man påvirke elevernes fest- og alkoholkultur i positiv retning, er det centralt, at der er et
godt samarbejde med forældregruppen. I den forbindelse er det vigtigt, at Silkeborg
Gymnasium har en bredt funderet og aktiv forældreforening, der ikke alene støtter op om
forskellige sociale initiativer på skolen, men også står i garderoben til de tre store elevfester og
de to største fakultetsfester. Herigennem signalerer forældregruppen tydeligt over for
eleverne, at det sociale miljø er et fælles projekt, ligesom forældregruppen ved selvsyn har
mulighed for at iagttage, hvordan gymnasiet som institution planlægger og afvikler
arrangementer, hvor der er udskænkning af alkohol. Dette kendskab er vigtigt for at
kvalificere dialogen herom gymnasiet, eleverne og forældrene imellem.
Hertil kommer, at elevernes fest- og alkoholkultur hvert år gøres til genstand for drøftelse i de
enkelte klasser i forbindelse med de årlige forældremøder i november. Erfaringsmæssigt er det
nemlig ved forfesterne – typisk hjemme ved forældrene – at der er et betydeligt alkoholindtag
blandt eleverne, og det er således centralt, at forældrene er bevidste om deres rolle og ansvar
i en generel kulturpåvirkning.

1.7 Orienteringsprocedure
Alle elever og deres forældre orienteres om de centrale principper i alkoholpolitikken via
skolens studie- og ordensregler. Eleverne informeres om, at det er deres pligt løbende at holde
sig orienteret om reglerne, og de - eller deres forældre, hvis eleven er under 18 år -
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underskriver i forbindelse med studiestart en erklæring, hvori det bekræftes, at studie- og
ordensreglerne er læst.
Hertil kommer, at eleverne forud for den første store elevfest ved en formiddagssamling for
alle elever orienteres om de generelle ordensregler i forbindelse med festerne, ligesom
eleverne gøres opmærksom på disse regler forud for alle store fester via skolens intranet.

2. Regler på alkoholområdet
2.1 Regler i skoletiden
 Det er ikke tilladt at opholde sig i alkoholpåvirket tilstand på skolens område i
skoletiden eller at medbringe alkohol på skolens område. Overtrædelse af dette kan
medføre bortvisning. Skolen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke i en test for
alkohol og/eller andre rusmidler.

2.2 Regler i forbindelse med fester og cafeer
 Indtagelse er alkohol på skolens område må udelukkende foregå i forbindelse med
caféer eller fester.


Alle gymnasiefester- og caféer er lukkede arrangementer kun for gymnasiets elever.



Elever, der selv medbringer eller indtager medbragt alkohol til en fest eller café på
gymnasiet, hjemsendes fra arrangementet og vil som minimum få karantæne til den
næste gymnasiefest.



Elever, der ved ankomsten til – eller ved deres adfærd ved – fester på gymnasiet viser
at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt via kontakt til hjemmet og
efterfølgende afhentning.



Elever under 16 år får inden festen påsat et armbånd i en særskilt farve og de
informeres om, at køb og indtagelse af alkohol ikke er tilladt i forbindelse med festen.
Ved afholdelse af café-arrangementer, hvor der ikke påsættes særskilte armbånd til
elever under 16 år, skal der fremvises studiekort i baren, så det sikres, at der ikke
udskænkes alkohol til elever under 16 år.



Udskænkning af alkohol sker kun af personer, der er over 18 år, og under løbende
opsyn fra lærervagterne.



Der udskænkes aldrig drikkevarer med alkoholprocent højere end 5% ved fester og
caféer. Dog kan der ved 3.g’ernes lanciersfest i forbindelse med sidste skoledag
udskænkes vin under festmiddagen, men der er ved denne lejlighed en ekstra høj
lærer-elev-ratio, ligesom der erfaringsmæssigt ikke er problemer med alkoholpåvirkede
elever ved denne fest.
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2.3 Regler for hytteture, sprogrejser, ekskursioner og studierejser


Rejser og ekskursioner i 1.g
På hytteture og ekskursioner i 1.g er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage
alkohol.
På sprogrejserne i 1.g er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.
Overtrædelse af reglerne vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning, ligesom
retten til deltagelse i evt. studierejse i 2.g og/eller 3.g mistes.



Rejser og ekskursioner i 2.g og 3.g
Studierejser og ekskursioner i 2.g og 3.g betragtes som undervisning, der er forlagt til
en anden lokalitet. Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde
som der er mødepligt til den daglige undervisning på gymnasiet, og det forudsættes, at
eleverne deltager fagligt aktivt på turen. Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i
særlige tilfælde og i et beskedent omfang, fx i forbindelse med en fælles middag eller
en tilsvarende begivenhed, efter de ledsagende læreres konkrete beslutning.
Det er under ingen omstændigheder tilladt at drikke sig beruset, og lærerne kan ikke
give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelse eller i forbindelse
med skemalagte faglige aktiviteter.
Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel/de lokaliteter, hvor gruppen er
indkvarteret.
Overtrædelse af ordensreglerne for studierejser vil kunne medføre hjemsendelse for
egen regning.
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