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BKF’s festpolitik for klassefester 

Formålet med alle fester er at skabe sammenhold og fællesskab, samt at give gode oplevelser inden for 

nogle rammer, hvor alle kan være glade og trygge.  

Selvom en fest for skolens elever foregår i et privat hjem, må den betragtes som en skoleaktivitet, da 

klassen eller størstedelen af klassen mødes, fordi de netop er klasse på Brændstrup Kristne Friskole. Derfor 

er det naturligt, at skolen har en holdning til disse fester. Under de følgende punkter kan skolens holdning 

til afholdelse af fester i private hjem læses. 

For samtlige fester med elever på skolen følger vi Sundhedsstyrelsens råd, som siger, at børn under 16 år 

slet ikke drikker alkohol, ryger, tager snus eller euforiserende stoffer.  

 

Fester 0.kl. - 6.kl.:  

Formålet med alle fester må være at skabe sammenhold og fællesskab, samt med respekt for hinandens 

forskelligheder at give gode oplevelser inden for trygge rammer. 

• Hele klassen eller alle piger/drenge skal inviteres. 

• Der skal altid være mindst en voksen til stede. Vi anbefaler, at der er flere. 

• Der skal være en skriftlig indbydelse, hvor det fremgår, hvornår festen begynder og slutter. 

• Evt. overnatning bør være aftalt på forhånd og være kønsopdelt 

• Vises der film, skal den være tilladt for den pågældende aldersgruppe. 

• Hvis et barn forlader festen før tid, skal det være ifølge aftale med hjemmet. 

• Alle fester skal være rusmiddelfrie (røg, alkohol, euforiserende stoffer). 

• Aftenfester bør afholdes op til en fridag. 
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Fester 7.kl. - 9. kl.: 

Formålet med alle fester må være at skabe sammenhold og fællesskab, samt med respekt for hinandens 

forskelligheder at give gode oplevelser inden for trygge rammer. 

• Hele klassen eller alle piger/drenge skal inviteres. 

• Det bør fremgå af indbydelsen, om det er en klassefest, eller om der er inviteret andre kammerater med. 

• Der skal være en skriftlig indbydelse, hvor det fremgår, hvornår festen begynder og slutter. 

• Vises der film, skal den være tilladt for den pågældende aldersgruppe. 

• Der skal altid være mindst en voksen til stede i hjemmet. Vi anbefaler, at der er flere. 

• Evt. overnatning bør være aftalt på forhånd og være kønsopdelt 

• Alle fester skal være rusmiddelfrie (røg, alkohol, euforiserende stoffer). 

• Indtages der alkohol og lignende inden, eller medbringes det til festen, kan pågældende ikke deltage, og 

der tages kontakt til hjemmet. 

• Aftenfester bør afholdes op til en fridag. 

 
  

   
 


