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Sidste skoledag  

 

  
  
  
    

                  
  

  

GODE RÅD TIL FORÆLDRE OG UNGE 

  
  

  
Sidste skoledag er ofte en længe ventet festdag for de  

fleste  afga ngselever, og den skal derfor fejres med  

manér.    

Desværre tager festlighederne nogle gange overhånd  

pga. for megen alkohol. Det kan i værste fald ende  

med voldelige episoder, hærværk og andre ubehag e- 

lige hændelser.    

Disse situationer kan mange gange undgås , hvis man  

følger nogle enkle råd:   
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Gode råd til elever   
  

Sørg for at følges med dine venner hele tiden Hvis I 

går i byen så vær hele tiden flere sammen og pas på 

hinanden. Lad være med at gå alene med nogen, du 

ikke kender.  

  

Lad være med at lade dig provokere af andre Hvis 

du løber ind i nogen, der gerne vil slås, så træk dig ud 

af situationen. Selv om det måske er en lille person, der 

har generet dig, kan vedkommende måske – hvis man 

svarer igen – pludselig have mange stærke venner, 

som hellere end gerne vil ”hjælpe” deres ven.  

  

Lav aftaler med dine forældre  

Tal med dine forældre om, hvad du skal lave sidste 

skoledag. Lav en aftale om, at du ringer hjem i løbet af 

dagen og aftenen, så de ved, at du har det godt. Aftal 

også, hvordan du kommer hjem.  

  

   Ryd op efter Jer…  

Hvis I mødes udendørs, skal I sørge for at overholde de                 

regler, der gælder for det pågældende område. I skal 

tage hensyn til, at der er naboer, der kan blive forstyrret   

 -  og frem for alt: ryd op efter Jer….  
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Gode råd til forældre   
   

Tal med dit barn om dagens forløb. Så har du bedre 

mulighed for at klare aftaler omkring at hente og bringe 

osv. Hvis dit barn skal ud om aftenen, så aftal evt., at 

han/hun ringer hjem på et bestemt tidspunkt. Sørg for, 

at du hele tiden kan kontaktes.  

  

Alkohol  

Hvis klassen samles til morgenmad i hjemmet, så 

undgå at servere alkohol, og sørg for at dit barn ikke 

har alkohol med i skole.   

  

Lav evt. et eftermiddagsarrangement  

Det er godt at planlægge en aktivitet om eftermiddagen 

sammen med de unge, så man undgår, at de drikker 

sig fulde inden aftenens begivenheder.  

  

Fest  

Læg evt. hus til festlighederne om aftenen. Hvis der 

skal serveres alkohol, så aftal med de andre forældre, 

hvor meget og hvilken alkohol, der må serveres.  Sørg 

øvrigt for, at der er noget at spise hele aftenen, og at 

der er rigeligt med vand og sodavand til fri afbenyttelse.   

Aftal på forhånd, hvem festen er for, så 
uvedkommende ikke blander sig. Hent 
og bring de unge til festlighederne.  
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Hvor kan jeg henvende mig?  

  

  

- vil du vide mere:  
  

Det kriminalpræventive Råd  læs 

mere på www.dkr.dk  
  

  

- har du brug for hjælp:  
  

ring 112 hvis det haster meget… 

ring 114 til nærmeste politi  
  

  

- har du brug for at tale med SSP:  
  

      40 41 52 34 
 29 26 52 08  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.dkr.dk/
http://www.dkr.dk/

