
 
 

Adfærd der strider mod Virum Gymnasiums normer for 
god festkultur  
 
1. At ryge på skolens område  
2. At trænge uretmæssigt ind til festen (falsk ID, over taget mm.)  
 
Konsekvens: 1 + 2: Udelukkelse fra den pågældende fest. Evt. samtale med Anders Løchte 
Nielsen/Mette Kynemund efterfølgende, hvor der tages stilling til, om der skal pålægges 
yderligere sanktioner. De sanktioner, der kan pålægges fremgår af Virum Gymnasiums Studie- 
og Ordensregler, som findes på skolens hjemmeside. 2: Vagterne tager elevens studiekort eller 
ser anden form for ID og noterer elevens navn. Hvis ikke eleven har ID, printer en lærer 
elevens forside på Lectio, som dokumenter elevens identitet.  
 
3. For fuld ved ankomst  
 
Konsekvens: Udelukkelse fra den pågældende fest. Vi ringer til forældrene, så eleven kan 
blive hentet. Evt. samtale med Anders Løchte Nielsen/Mette Kynemund efterfølgende, hvor 
der tages stilling til, om der skal pålægges yderligere sanktioner. De sanktioner, der kan 
pålægges fremgår af Virum Gymnasiums Studie- og Ordensregler, som findes på skolens 
hjemmeside.  
 
4. Voldelig adfærd  
5. Hærværk  
6. At opføre sig respektløst (tone, krænkende adfærd, tyveri mm.)  
7. At være påvirket af, indtage, medbringe og/eller udveksle rusmidler. Ved ’rusmidler’ forstås 
hash og euforiserende stoffer i øvrigt.  
8. Publicering af upassende materiale  
9. Medbringe alkohol, våben, […]  
 
Konsekvens: Udelukkelse fra den pågældende fest. Samtale med Anders Løchte Nielsen/Mette 
Kynemund efterfølgende, hvor der tages stilling til, om der skal pålægges yderligere 
sanktioner. Jo grovere forseelse, jo mere indgribende sanktion kan der pålægges. De 
sanktioner, der kan pålægges fremgår af Virum Gymnasiums Studie- og Ordensregler, som 
findes på skolens hjemmeside.  
 
Visitering  
Ved en konkret begrundet mistanke om, at en festdeltager har overtrådt forbuddet mod 
rusmidler, kan skolen kræve at se indholdet af dennes lommer/ taske mv.  



 
 
Punkterne 4-9 gælder på skolens område og på arealer i nærheden af skolen, hvor eleverne 
kan forbindes med Virum Gymnasium.  
Er eleven under 18 år kontaktes forældrene.  
Der henvises i øvrigt til gældende Studie- og Ordensregler for Virum Gymnasium.  
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