
Forældrerådet for elever og forældre 2017/2018 har sat rammerne for det kommende års 

elev fester. 

Festerne arrangeres af eleverne kubevis og med praktisk hjælp fra forældrene. 

Gældende for festerne er: 

Datoer for elevfester: Arrangør: Sted: 

1. 27. Oktober Kube 1 dr. + 1 pi. Syd for broen  

2. 8. December Kube 2 dr. + 2 pi. + vær. 17 pi. Nord for broen 

3. 2. Februar Kube 3 dr. + 3 pi. + vær. 18 pi. Syd for broen 

4. 20. April Kube 4 dr. + 4 pi. + vær. 19 pi. Syd for broen 

5. 25. Maj Kube 5 dr. + 5 pi. + suiten dr. Nord for broen 

6. 30. Juni – afslutningsfest Kube 7 dr. + 7. pi. + pav. dr. Nord for broen 

Festerne starter på Lyngs Idrætsefterskole. Skolen giver mad og bestiller, efter aftale med eleverne, 

busserne til festadressen. Eleverne betaler bussen. 

Festen betales på konto nr. 7500 2023325 i Hvidbjerg Bank, til skolens sekretær Rikke, og inkluderer bus, 

leje af lokaler, natmad, musik og slutrengøring. Udlæg refunderes ved kontakt til Rikke. 

På festadressen er der bar, hvor eleverne kan købe øl, sodavand, Mokai, Summersby og alkohol med max. 

16 %. Vand er gratis. Forældre passer baren. 

Der serveres natmad ca. kl. 22 

Ved festerne er der minimum 8 forældre. Det nedsatte forældreråd deltager med 2 personer til hver fest 

sammen med de øvrige forældre fra de arrangerende kuber. Opgaven for forældrene er, udover at hjælpe med 

planlægningen, at sikre, at det hele foregår på en god måde, så alle har en god fest. Det er vigtigt, at begge køn er 

repræsenteret fra forældreside, da der kan forekomme opgaver, hvor vi ikke har de samme kompetencer. 

Repræsentanterne fra forældrerådet har en telefonliste, så man kan ringe forældrene op, hvis en elev har 

brug for at komme hjem. Ved mistanke om indtagelse af stoffer, lukkes festen. 

Alle nuværende elever inviteres og ikke andre. 

Festen slutter kl. 01.00  

Efter festen ryddes der op, og der er bestilt rengøring. 

Vi ser frem til gode fester for eleverne og hyggeligt forældresamvær… 

Forældrerådet:  

Fest 1: Anna Lynge Bjerrum - anna@bjerrumbiler.dk 

Fest 2: Heidi Spanggaard Kure - heidispanggaard@hotmail.com 

Fest 3: Marianne Birkmose Østergaard - mbo@multi-support.com 

Fest4: Jeanette Iversen - jeanette.s.iversen@mail.dk 


