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FEST
Der skal være fest i weekenden. En rigtig stor fest. Mange fra klassen er inviteret, 
måske alle, men du ved det faktisk ikke. Der har været beskeder i omløb i et stykke 
tid, hvor du kan forstå, at en del har tænkt sig at drikke sig fulde. Og dét ved du, at 
der helt sikkert er nogle, der ikke bryder sig om! Men det er også lidt spændende … I 
hvert fald er stemningen i klassen nærmest elektrisk og forventningsfuld for de fleste. 
Men der er jo også altid nogle, der ikke er med. Enten fordi de ikke må for deres 
forældre, eller fordi de ikke har lyst til at være fulde. En fra klassen sagde i sidste 
frikvarter, at dem, der ikke ville være stive i weekenden, var tabere. Der er stadig tre 
dage til. 

HVAD SYNES DU, DER SKAL GØRES? 

1. Sig fra over for dem, der taler dårligt om dem, der ikke må drikke.

2. Sørg for, at alle i klassen bliver inviteret til festen.

3. Sig til dem, der ikke vil eller må drikke, at det er o.k.

4. ’Den opfindsomme’.

HVORDAN UNDGÅR VI, AT DET SAMME SKER I VORES KLASSE?

1. Vi laver aftaler om, at alle skal inviteres med til festerne.

2. Vi snakker sammen i klassen om, hvordan vi er til fester.

3. Vi snakker om, at man kan have forskellige grænser for, hvor meget man vil drikke.

4. ’Den opfindsomme’.

HUSK AT SPØRGE:  
HVAD KAN LÆRERE, PÆDAGOGER OG FORÆLDRE HJÆLPE MED?
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DIALOG OM ’FEST’
Forslag til dialog:

• Hvorfor tror I, at stemningen bliver så elektrisk op til festen?

• Kan man lave regler om, at alle fra klassen skal med til fest?

• Hvordan kan man gøre, når der er fester uden for klassen? 

• Kan man snakke sammen om, hvad der foregår til fester i klassen, når alle ikke er 
inviteret med?

• Kan man feste sammen, selvom man har forskellige grænser og måder at feste på?

Opmærksomhedspunkter: 

• Vær opmærksom på, at denne situation ikke nødvendigvis kan løses. Men det 
er en god diskussion at have i klassen. 

• Kan man lave fælles retningslinjer i klassen for alkohol?


