Hjørring Kommune

Nyt sidste skoledags koncept
-

”Høringssvar” fra Fælleselevrådet.

Børne- og Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 7233 3333

Den generelle konklusion fra Fælleselevrådet:
Fælleselevrådet er glade for at få lov til at deltage i drøftelsen af ”Sidste skoledag”.

Fax 7233 3030
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Fælleselevrådet mener det er afgørende at fastholde følgende fra det nuværende Sidste
skoledag arrangement:
-

En hyggelig og festlig eftermiddag, - som vi og vores klassekammerater glæder os
til at være med til.
Et fælles arrangement på tværs af distrikterne.
Opsyn med alle elever, - så det er trygt at deltage.
Sidste skoledag med alkohol.

Fælleselevrådet mener det bedste bud er det ”Lukke arrangementet uden yderligere
forslag/indsats fra SSP”. (Uddybende begrundelse: De specifikke konklusioner.)
Alternativt kan Fælleselevrådet støtte ” Forældre tager over – lignende koncept men med
forældre som ansvarshavende”. (Uddybende begrundelse: De specifikke konklusioner.)

Fælleselevrådet vil dog helst beholde det nuværende Sidste skoledag arrangement.
Derfor anbefales at alle alternative/nye former for tilsyn undersøges. (Fælleselevrådet har
forståelse for, at SSP ikke længere kan varetage tilsyn-opgaven.)

De specifikke konklusioner.
1. Forældre tager over – lignende koncept men med forældre som ansvarshavende:
Fordele:
-

Ligner det nuværende arrangement – og dermed en fastholdelse af en festlig og
hyggelig Sidste skoledag tradition.
Efter en formiddag på skolerne mødes eleverne til en fælles fest på tværs af
distrikterne.
En fest med alkohol.

Ulemper:
-

Sandsynligt at forældrene enten ikke vil overtage tilsynsopgaven – eller deres
tilsyn tager overhånd.
Træls at feste med forældrene, der holder godt øje med om eleverne drikker
alkohol - og muligvis ligefrem deltager i festen/drikker alkohol med eleverne.

Side 2

2. Det nuværende arrangement uden alkohol:
Fordele:
-

At SSP deltager.
Efter en formiddag på skolerne mødes eleverne til en fælles fest på tværs af
distrikterne.

Ulemper:
-

Ingen alkohol – og dermed stor risiko for en kedelig fest.
Sandsynligvis drikker en del af eleverne en del alkohol hjemmefra. (Så der er
risiko for en kaotisk fest - med ekstra arbejde med SSP.)
Sandsynligvis vil en del elever fravælge arrangementet til fordel for mindre fester
med alkohol – uden opsyn.
Det bliver en stor opgave for SSP at holde øje med om der bliver smuglet alkohol
ind til festen.

3. Lukke arrangementet uden yderligere forslag/indsats fra SSP:
Fordele:
-

Kan blive en fastholdelse af en festlig og hyggelig Sidste skoledag tradition.
Mulighed for at samle alle eleverne til en fælles fest på tværs af distrikterne –
uden deltagelse af andre end de ”inviterede” elever.
Kan blive en fest med alkohol.

Ulemper:
-

Der er en risiko for, at skolerne ikke fastholder traditionen om en festlig fest på
tværs af distrikterne.
Kan blive et dyrt arrangement, - hvis alle skolerne skal betale for deres egen fest.
Desuden er der en risiko for, at festen bliver uden alkohol – så eleverne tager i
Svanelunden.
Hvis der bliver tale om en lukket fest med forældre-tilsyn er den store udfordring,
at det altså ikke altid er fedt at feste foran – eller med – ens forældre.

4. Arrangement i Fårup Sommerland (uden alkohol.):
Ulemper:
-

Et arrangement uden alkohol.
Muligvis drikker en del af eleverne en del alkohol hjemmefra og/eller forsøger at
smugle alkohol ind.
Sandsynligvis vil en del elever fravælge arrangementet til fordel for at ”løbe rundt i
byen” muligvis med alkohol – uden opsyn.
Det bliver en gentagelse af Blå Mandag – og vil føles meget barnligt.
Det vil slet ikke opleves som en festlig Sidste Skoledag.

