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Kommissorium for festudvalget på NAG 

Formål: 
Festudvalget på NAG varetager tilrettelæggelsen og afviklingen af skolens gymnasiefester. Målet 
er, at festerne er noget alle elever ser frem til, har lyst til at deltage i og føler sig velkomne 
til. 
 

 Medlemsstruktur samt valgprocedure: 
• Festudvalget består af 12 elever valgt ligeligt blandt alle 3 årgange og 2 lærere. Lærerne 

vælges ved demokratisk afstemning for to år ad gangen, genvalg er muligt.  
• Formand og næstformand i udvalget går automatisk videre som almene medlemmer hvert 

år. Selve formandsposten er på valg igen efter ferien. 
• Formanden og næstformanden vælger sammen med lærerrepræsentanterne, om man ønsker 

at beholde udvalgsmedlemmerne fra sidste år (2.g eller 3.g medlemmer i det nye år). 
Vælger de at kassere et eller flere af disse medlemmer, findes det nye udvalgsmedlem 
gennem en demokratisk valgproces ved et årgangsmøde. I dette tilfælde kontakter 
festudvalget elevråd som er behjælpelig i processen. 

• I starten og i slutningen af skoleåret arrangeres en social sammenkomst/aktivitet for at 
fordele udvalgsposter, evaluere, planlægge kommende skoleår mm. 

• Valgproceduren for 1.g’er foregår i første omgang gennem spørgeskemaundersøgelser. 
Formand, næstformand samt de to lærerrepræsentanter udvælger de mest kompetente 
kandidater (ca. 10 stks) blandt alle ansøgningerne. Disse kandidater dyster derefter i en 
demokratisk valgkamp, som foregår på den officielle udvalgsvalgdag, der koordineres af 
elevrådet. Når festudvalget har fundet sine kandidater fra 1.g sender de disse navne videre 
til elevrådet, som står for afholdelse af valg evt. med hjælp fra repræsentanter i 
festudvalget. 
 

• Der afholdes 5 fester pr. skoleår. 
- Intro fest  
- Tema fest  
- Gammel elev lærerfest – sidste fredag i november….  Festen vil fremover blive kaldt:   

SIFRENO 
- Fastelavnsfest  
- Forårsfest  

• Festerne afvikles som diskoteksfester og/eller med live bands.  

Udvalgsposter 
Festudvalget har en formand og en næstformand som vælges på det konstituerende 
festudvalgsmøde efter sommerferien. Altså først, når 1.g’erne er valgt ind i udvalget. I 
overensstemmelse med udvalgsvedtægterne vælges formanden og næstformanden demokratisk. Det 
gør ligeledes den eventuelle næstformandssuppleant.  

Festerne: 
Festerne er for skolens elever, det er ikke muligt at tage en gæst med. 
Billetter købes over nettet. Billetterne printes og vises til scanning ved indgangen sammen med 
deres studiekort. 
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Festerne begynder kl. 20.30 og slutter kl. 01.00. Dørene er åbne for adgang i tidsrummet 20.30 - 
21.30. 
Rusmidler må ikke medbringes eller indtages på skolens område. Kantinen står for salget af øl, 
sommersbye og sodavand. Kun alkohol købt i baren er tilladt.  
Der opstilles udendørs pissoir. 

Overtrædelse af rusmiddelpolitikken medfører en sanktion. Eleven sendes hjem den pågældende 
aften. Dernæst tages efter aftale med skolens ledelse stilling til om overtrædelsen medfører 
yderligere sanktioner. Dette kan være udelukkelse fra næste fest, udelukkelse fra undervisningen i 
en aftalt periode eller evt. bortvisning. Se i øvrigt skolens studie- og ordensregler. 

 
 Festudvalgets opgaver: 

• At udvikle og afholde sjove og gode fester, gerne med forskellige temaer i løbet af et 
skoleår. Festudvalget skal arbejde på at gøre festerne attraktive, spændende og 
nytænkende. 

•     At booke musik, vagter (pedellens opgave),  være i dialog med kantinen vedrørende ølsalg      
       mm., priser samt andet praktisk i forbindelse med festerne. 
•     Stå for billetsalg, annoncering af festerne til skolens elever samt evaluering. 
•     Festudvalget er ansvarlig for, at skolens elever kender reglerne omkring rygning og 

rusmidler og almindelig adfærd i forbindelse med festerne. Festudvalget skal her være 
rollemodeller, det er således ikke foreneligt at medlemmer overtræder regler og udviser en 
adfærd der kan virke stødende på andre

        •   Festudvalgsmedlemmerne passer dørene ved festen og sikrer at eleverne har købt billet og 
kan dokumentere deres identitet via deres studiekort. 

        •   Festudvalget er ansvarlig for den primære oprydning der indebærer følgende: 
1. festudvalg skal rydde op. 
2.  Garderobe skal tømmes, alle stativer skal være fri for tøj, billetter og klister og 

sættes ud i agora. 
3. Alle møbler samles i midten af agora. 
4. Alt pynt m.m. skal tages ned. 
5. Lounge i dramasalen skal tømmes helt. Sofaer, sofaborde mm. skal på plads på 1 sal 

og alle borde og stole skal op i agora på midten. Affald, glemte sager m.m. fjernes 
6. Alt afskærmning, sort stof m.m. skal ryddes op / fjernes. 

 
 

Vagter: 
Til festerne deltager 4 lærere, 2 pedeller og 5-6 vagter fra et vagtselskab. 
Pedellen hyrer et vagtselskab til hver fest og stiller med 5-6 mand. De er på skolen fra kl. 20.00-
01.30. 
Vagternes opgave er ved indgangen at sikre eleverne er dem de giver sig ud for at være, dvs. tjekker 
studiekort og undersøger tasker og jakker for medbragt øl og spiritus. 
Under festen sikrer vagterne ro og orden og hjælper med at få den udendørs rygeordning til at 
fungere bedst muligt. 
Ved festens afslutning er vagterne med til at få eleverne sendt af sted fra skolens område og sikre at 
der ikke opstår uroligheder mv. 
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Billeder: 
Festudvalget har en aftale med 2 elever der fotograferer til skolens elev-hjemmeside NAG-elev -  
billederne uploades her. Billeder, der kan virke anstødelige eller sårende eller på anden måde sætte en 
elev i dårligt lys, offentliggøres ikke. 

Møder: 
Der afholdes et passende antal møder før hver fest. Lærerrepræsentanterne deltager som tovholder, 
de sørger for, at aftaler konfirmeres og sikrer, at de praktiske forhold er på plads.  

Økonomi: 
Festerne er selvfinansierende. Entréindtægten skal dække udgifter til musik, vagter, 1/3 af 
rengøringen, garderobe piger, lærere og pedellers deltagelse. 
Kantinen står for ølsalget, kantinen stiler til hver fest 14*5=70 øl samt 15 vand/sodavand til 
rådighed for festudvalget. 
Festudvalgets overskud bruges til at få et kendt live band eller et særligt tema sat på skinner.  
De 2 tilknyttede lærere tildeles 60 timer hver for dette udvalgsarbejde. Disse timer betales af skolen. 
Elevernes entré holdes på omkring 60 kr. 
 
 
Evaluering af skoleåret 2010/2011. 
Der har i gennemsnit været 700 elever til festerne.  
Det har været en stor succes med indkøb af scenehegn, der er blevet flittig brugt til når de store 
bands har været på og til at sikre garderoben. Eleverne er meget tilfredse med at kunne benytte 
drama salen som lounge – giver samtidig ro over flokken. Til årets sidste fest – Rave festen var der 
900 deltagende elever og festudvalget havde hyret kunstneren Lucy Love, hvilket var en meget stor 
succes.  
I slutningen af skoleåret foretager festudvalget en Lectio evaluering af skoleårets fester. 
Festudvalget skal være bedre til at varsle naboerne om kommende fester. 
Næste skoleår vil festudvalget gå over til at billetsalget køres over nettet, eleverne vil ved indgangen 
vise deres studiekort og de vil efterfølgende blive scannet.  


