
 

 

 

Alkoholpolitik for fredagscafeer, fester og 
studieture på Aarhus HF og VUC 
 
Det overordnede formål med cafeer og fester på Aarhus HF og VUC er at fremme fællesskab og socialisering på 
tværs af hold og klasser frem for at indtagelse af alkohol er omdrejningspunktet. Politikken fastsætter rammer og 
regler for afvikling af arrangementerne og desuden retningslinjer for indtagelse af alkohol under arrangementerne.  
 
Skolen afholder også mange arrangementer uden alkohol, hvor man som kursist har mulighed for at mødes i 
sociale fællesskaber med fokus på bestemte aktiviteter efter fag og interesser. Det er arrangementer som den 
årlige musik-teater-forestilling, Åben Scene, Grib Kunsten, VHS Awards, perlepladeværksted, e-sportsdyst, juletræs-
pyntning, m.fl.  
 
Arrangementer med udskænkning af alkohol fordeler sig på fredagscafeer og skolefester, som Cafeudvalget står 
for, og en Gallafest, hvortil der nedsættes en særlig arrangementsgruppe.  
 
Kommunikation 
Til cafeer/fester deltager en ”hjælper-klasse”. Denne klasse forbereder forskellige aktiviteter af social karakter til 
arrangementet og/eller et bestemt tema, som kommunikeres ud på forhånd. Det er vigtigt, at omdrejningspunktet i 
denne kommunikation og i det efterfølgende arrangement/den efterfølgende aktivitet ikke har alkoholindtagelse 
som fokus. Evt. tema og aktiviteter koordineres med skolens kommunikationsenhed, der står for at kommunikere 
generelt om cafeen/festen.  
 
Retningslinjer for indtagelse af alkohol under arrangementet 
 

• Det er forbudt at medbringe og indtage egen alkohol 
• Der serveres alkoholfrie alternativer 
• Der udskænkes ikke alkohol til tydeligt berusede kursister 
• Der tages hånd om tydeligt berusede kursister, deres tilstand vurderes og mulig hjemtransport undersøges 
• Der serveres ikke stærk spiritus  

 
Vagter 
Der er altid mindst to medarbejdere til stede og til de store arrangementer også eksterne vagter. 
Vagterne runderer indenfor og udenfor og påser også, at skolens rygepolitik overholdes. Påbud fra vagter eller 
medarbejdere skal efterfølges med det samme, fx et påbud om at forlade festen. 
Ved festens afslutning sørger vagterne for at rundere i bygningen for at sikre, at alle er kommet ud, lige som 
vagterne også sørger for en rolig og organiseret udgang. 
 
Regler for studieture 
Studierejser betragtes som en obligatorisk del af undervisningen og som en almindelig skolehverdag, og derfor er 
indtagelse af alkohol (eller andre rusmidler) i denne forbindelse ikke tilladt. Skolen accepterer, at man kan nyde 
alkohol, når det officielle program for dagen er slut, og at det sker på eget ansvar og skal være i begrænset omfang.  
Alle skal overholde de regler, som studieturslærerne udstikker (fx om seneste tilbagekomst til overnatningsstedet 
eller alkoholindtag).  
Overtrædelse af disse regler kan medføre hjemsendelse for egen regning. 
 
Hvis man er under 18 år, skal man have en underskrift fra forældre, hvis man vil nyde alkohol på turen. 
Underskriften afleveres til den lærer, der skal med på turen.  


