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Intromiddag

Kære forældre til elever på Nærum Gymnasium.

I dagspressen har der i de forgangne dage været skriveri om såkaldte ”puttemiddage” på
gymnasierne.

På Nærum Gymnasium afholder eleverne i privat regi en såkaldt intromiddag. Den arrangerende
elevgruppe har udformet nedenstående elevrettede informationsskrivelse, som giver dels nogle
faktuelle oplysninger om arrangementet, dels tilkendegiver nogle holdninger fra den arrangerende
elevgruppe.

At agere som gymnasium i forhold til et privat arrangement som denne fest er dilemmafyldt. På
den ene side ville en total afstandstagen og forbud af enhver tilknytning til gymnasiet være nemt
og sikre klar kommunikation. På den anden side er den rammesættende dialog med eleverne helt
central på NAG. Den totale afstandstagen sætter os uden for indflydelse – vi spiller os muligheden
for at påvirke arrangementet af hænde. Det er en dårlig idé.

Vi tager klart afstand fra enhver adfærd, der ikke er respektfuld og ordentlig. Derfor er den del af
det private arrangement, vi bryder os mindst om, at der udvælges nogle 1.g-elever til at servere
for 3.g’erne de første timer af festen (inden alle resten af skolens elever ankommer). Vi bryder os
simpelthen ikke om en sådan udvælgelse. På andre skoler er det netop denne udvælgelsesproces,
der er løbet af sporet, og som er genstand for den kritiske dækning i dagspressen.

Et af problemerne er, at disse udvælgelser på nogle skoler foregår i privat regi, hvor kun elever er
til stede, og hvor man ingen kontrol har med ritualerne. På Nærum Gymnasium har vi i erkendelse
heraf forsøgt at gå en linedans, som indebærer, at disse udvælgelser foregår på skolen. Grunden til

dette er ene og alene, at vi er overbeviste om, at vi undgår det allerdummeste. Se mere om det
konkrete i elevernes informationsbrev. Det er vigtigt for os at fortælle, at disse auditions foregår i
spisefrikvarteret (ikke i undervisningstiden), at der er en ledelsesrepræsentant tilstede, og at vi på
forhånd har godkendt det, der foregår. Det tror vi indtil videre på, er det bedste, vi kan gøre i
situationen. Effekten af vores involvering har været, at vi ikke har haft grimme sager angående
arrangementet, og at eleverne internt har diskuteret de etiske rammer for arrangementet som
helhed. I øvrigt oplever vi som skole, at den arrangerende elevgruppe fuldt ud forstår
dilemmaerne og forsøger at agere nuanceret i sagen.

Man kan både være enig og uenig i vores håndtering, men jeg kan love, at vi har tænkt os grundigt
om. Vi ville ønske, at dele af dette arrangement var anderledes, men vi tror på, at netop den
rammesættende dialog er vejen frem for at få ændret de sidste uheldige elementer i
arrangementet.

Og her har vi brug for jeres hjælp. I skal som forældre være med til at tage dialogen med jeres barn
om arrangementet. I skal gøre dem klart, at det er et arrangement af en helt anden karakter end
en normal skolefest. På den måde kan I tage stilling til arrangementet i fællesskab med jeres barn.
Vi opfordrer jer altså kraftigt til at være en del af dén rammesættende dialog, der skal være med
de unge – særligt når de, som ved dette arrangement, bevæger sig på grænsen af det ordentlige
og respektfulde. Vi har en fælles opgave med at holde dem på den rigtige side af grænsen.

Med venlig hilsen
Niels Hjølund Pedersen, rektor.
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”Intromiddag” er en begivenhed og tradition, som har fundet sted på skolen i flere år. Det er ekstremt vigtigt
for os, eleverne som arrangerer det, samt ledelsen at alle er indforstået med, hvordan aftenen forløber, og
hvorfor traditionen bibeholdes. Her vil alle eventuelle spørgsmål forhåbentligt blive besvaret.

Praktisk forløb
Praktisk forløber intromiddagen således, at alle elever fra 3.g årgangen spiser middag i et lejet lokale uden
for skolen. Her serverer 18 1.g-elever fra hvert køn drikkevarer under middagen sammen med fire 2.g-elever,
der fungerer som overtjenere. Overtjenerne har prøvet det før og kan svare på 1.g’ernes spørgsmål og holde
øje med dem hele aftenen. Overtjenere blev indført for to år siden og har fungeret rigtig godt som bindeled
mellem tjenerne og 3.g’erne, og det er blot ét af de tiltag, som NAG har gjort med formål at skabe en bedre
og sjovere middag for alle involverede. Når middagen er slut, ankommer resten af eleverne fra gymnasiet, og
derefter er der fest for alle.

Auditions
Tilmelding til at servere til intromiddag er frivillig for alle 1.g-elever. Der bliver afholdt auditions i auditoriet
i spisepausen, hvor der bliver stillet spørgsmål til 1.g’erne klassevis. Alle spørgsmål er godkendt af ledelsen,
og ledelsen overværer auditions for at sikre, at retningslinjerne bliver overholdt. Auditions plejer at være et
sjovt indslag på skolen, og folk er altid spændte og glade.

Tilknytning til skolen
Intromiddag har alle år været arrangeret af elevudvalg, som er i dialog med skolens ledelse. Dette er en
betydelig faktor for begivenheden, da det, som vi ser det, ellers ville være fuldstændigt ukontrolleret. Som
elevudvalg er det særligt vigtigt for os, at ledelsen er en del af processen, for at sikre at ingen grænser bliver
overskredet og alle er tilpas. Vi har erfaret, at denne slags begivenhed på andre gymnasier går væsentligt
vildere for sig og ingen form for opsyn har. Vi er som elevudvalg helt indforstået med den konflikt denne
form for arrangement har medført og vil understrege, at vi ikke blot vil bibeholde traditionen for
begivenheden – vi vil forbedre den. Vi vil sikre os, at arrangementet bliver en sjov og tryg aften, hvor
1.g’ere, som har lyst, kan deltage. Intromiddag på NAG skal ikke anses som ukontrolleret, udnyttende eller
grænseoverskridende som andre såkaldte ”puttemiddage”. Det skal anses for det, det er – en aften centreret
omkring 1.g’erne og 3.g’erne, som en del af introforløbet på gymnasiet.

Det hele ender som regel ud i en super sjov aften for alle årgange og er generelt en stor succes. Ifølge en
spørgeskemaundersøgelse, som blev sendt ud sidste år til hele skolen, mener et klart flertal, at aftenen er helt
respektabel og mest af alt bare en fest.

Vi håber, at budskabet bliver taget godt imod, og at Intromiddag fortsat kan være en festlig aften for alle
vores elever og forhåbentlig blive ved med at sætte et eksempel for, hvordan et sådant arrangement kan
udføres ordentligt og inkluderende.
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