
Gode råd til forældre og unge 
Sidste skoledag er ofte en længe ventet festdag for de fleste afgangselever, 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 

ubehagelige hændelser. Disse situationer kan mange gange undgås, hvis man følger nogle 

enkle råd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste skoledag 
 



 

SSP SOLRØD KOMMUNE * MOBIL: 40415234 * 29265208 * 

 

Gode råd til unge 
 

Sørg for at følges med nogen, gå ikke alene 

Hvis I går i byen så vær flere sammen og pas på 

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

ikke kender, særligt hvis du er beruset.   

Lad dig ikke blive provokere af andre  

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

dig fra situationen. Selv om det måske er en person 

der er mindre og/eller yngre end dig, kan personen – 

hvis du lader dig provokere – pludselig hidkalde 

forstærkninger, som hellere end gerne vil ”hjælpe” 

deres ven. At ende på skadestuen, ville være 

ærgerligt, på en dag som denne.  

Lav aftaler med dine forældre  

Tal med dine forældre om, hvad du skal lave sidste 

skoledag, så de er velorienteret. 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 og ca. hvornår.   

Ryd op efter jer  

Hvis I mødes med andre unge udendørs, skal I sørge 

for at overholde de regler, der gælder for det 

pågældende område. Vis hensyn til andre, så undgår I 

klager og måske at blive smidt væk. 

 

  

 

Pas godt på hinanden - god fest 
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           Gode råd til forældre 
 

Tal med dit barn om dagen  

Sæt dig grundigt ind i programmet for dagen. 

Sørg for at have klare aftaler omkring transport 

til og fra aktiviteter og fest.  Aftal eventuelt at 

dit barn skal ringe eller skrive hjem i løbet af 

dagen, for at gøre dig tryg. Sørg for at være  

kontaktbar hele dagen.  

Alkohol  

Samles klassen til morgenmad, undgå da at 

servere alkohol og sørg for at de unge ikke har 

alkohol med i skole. Skolerne i Solrød 

kommune har en klar alkoholpolitik.  

Alkohol er ikke velkommen på skolerne.    

Planlægning af dagen  

Det er en god ide have program for hele 

dagen. Morgenmad, skolearrangement, 

eftermiddagsaktivitet, omklædning til aftenens 

fest/spisning, privatfest/ fest i lejet lokaler.  

Det bliver en god dag for alle, hvis der er 

voksne til stede, også til festen.    

Fest  

Planlæg festen med de andre forældre. Hvis 

der skal serveres alkohol, så hav klare aftaler 

om hvor meget og hvilken alkohol, der må 

serveres. Undgå stærk spiritus. Sørg for noget 

spiseligt og at der er rigeligt med vand og 

sodavand til fri afbenyttelse. Aftal på forhånd, 

hvem festen er for. Aftal kørsel til og fra festen.  
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SOLRØD SSP 

Højagervænget 23 

2680  Solrød Strand 

ssp.solrod.dk/SSP 

Tlf: 56182543 

 

  

UNGSOLRØD 

Solrød Kommune 

Højagervænget 23 

2680 Solrød Strand 

www.ungsolrod.dk 

 

Mere info:  

www.dkr.dk 

www.alkoholdialog.dk 

  
Akut hjælp:   

112  Alarm central 

114  Politi 

  

SSP:   

Bo Juul Andersen 40 41 52 34 

Kasper Vest Nielsen 29 26 52 08 
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