
Regler for fester på Virum Gymnasium.  

  

På Virum Gymnasium værner vi om den gode festkultur. Virum Gymnasium afholder 5 gymnasiefester om 

året. Festerne er meget værdsatte blandt gymnasiets elever.    

  

Gymnasiefesterne begynder kl. 20.00 og dørene lukkes kl. 21.00. Festerne slutter kl. 01.30  

  

For at deltage i festerne skal man købe en billet på www.gymbetaling.dk. Billet købt på dagen koster 50 kr. 

ekstra. Ved indgangen skal der forevises gyldig billet og studiekort.  

  

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer til festerne. Der udleveres til alle fester gratis vand, 

ligesom der er salg af sodavand, øl og cider (under 5% alkohol).   

  

Overtøj og store tasker skal opbevares i garderoben. Når man aflevere sine ting i garderoben får man 

udleveret et nummer. Dette nummer skal medbringes, når man skal have sine ting udleveret igen. Hvis man 

mister sit nummer kan man først få sine ting udleveret, når festen er slut.  

  

Når man forlader festen, så har man ikke mulighed for at komme ind igen. Heller ikke selvom man har 

glemt noget. Man har mulighed for at hente glemte ting på kontoret om mandagen.  

  

Som altid er det ikke tilladt at ryge på gymnasiets matrikel. Rygearmbånd sælges i baren. Med et 

rygearmbånd kan man én gang i timen ryge under opsyn af vagter udenfor gymnasiet.  

  

Der er altid lærere, vagter og ledelse til stede under festerne. Festdeltagerne skal følge disses anvisninger 

og passe godt på hinanden.  

  

Der kan testes for rusmidler til festerne. Lærere og vagter kan teste ved konkret mistanke og eleverne kan 

selv lade sig teste, hvis de er bange for, at de uforvarende har taget rusmidler. I begge tilfælde vil eleven 

blive udelukket fra den pågældende fest, hvis testen viser sig at være positiv. Yderligere sanktioner kan 

pålægges efterfølgende. Ved en konkret begrundet mistanke om at en festdeltager har overtrådt 

forbuddet, kan gymnasiet kræve at se indholdet af dennes lommer, tasker, sko m.v. Der vil være lærere 

tilstede ved testning, som udføres af vagterne.  

  

Der kan ligeledes testes for beruselse vha. alkometer. Promille over 0,5 medfører sanktioner. Der vil være 

lærere tilstede ved testning, som udføres af vagterne.  



  

Ved deltagelse i gymnasiets arrangementer giver du samtidig tilladelse til at gymnasiet kan kontakte dine 

pårørende, hvis du bliver syg, dårlig, kommer til skade eller på anden måde er til fare for dig selv eller dine 

omgivelser. Dette gælder også selvom du er fyldt 18 år.  

  

Rammerne er sat for at sørge for de bedst mulige forhold for festernes ca. 1000 deltagere.   

  

Til Årsbal og O-show træder særlige regler i kraft. Det vil dog altid være indenfor rammerne af ”Vi tager 

ansvar”. Disse særlige regler bliver eleverne orienteret om på Lectio/via email.  

 

 I det følgende tydeliggøres det hvilke konsekvenser det har, hvis man ikke efterlever de normer og 

rammer, der er sat.  

  

Hvis man 1. Ryger på gymnasiets område 2. Trænger uretmæssigt ind til festen (falsk ID, over taget mm)  

  

har det følgende konsekvens: punkt 1 og 2 medfører udelukkelse fra den pågældende fest. Evt. samtale 

med Anders Løchte Nielsen efterfølgende, hvor der tages stilling til, om der skal pålægges yderligere 

sanktioner. Gentagelser medfører skærpede sanktioner. De sanktioner, der pålægges fremgår af Virum 

Gymnasiums Studie- og Ordensregler, som findes på gymnasiets hjemmeside.  

  

Hvis man er 3. For fuld ved ankomst  

  

har det følgende konsekvens: Udelukkelse fra den pågældende fest. Vi ringer til forældrene, så eleven kan 

blive hentet. Evt. samtale med Anders Løchte Nielsen efterfølgende, hvor der tages stilling til, om der skal 

pålægges yderligere sanktioner. De sanktioner, der pålægges fremgår af Virum Gymnasiums Studie- og 

Ordensregler, som findes på gymnasiets hjemmeside.  

  

Derudover medfører 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 rudmidler. Ved ’rusmidler’ forstås 

hash og euforiserende stoffer i øvrigt 8. Publicering af upassende materiale 9. Medbringe alkohol, våben 

mm  

  

følgende 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, des mere indgribende sanktion kan der pålægges. Gentagelse medfører skærpede sanktioner. De 



sanktioner, der pålægges fremgår af Virum Gymnasiums Studie- og Ordensregler, som findes på gymnasiets 

hjemmeside.  

  

Punkterne 4-9 gælder på gymnasiets område og på arealer i nærheden af gymnasiet, hvor eleverne kan 

forbindes med Virum Gymnasium.  

  

Der henvises i øvrigt til gældende Studie- og Ordensregler for Virum Gymnasium samt alkoholkodekset ”Vi 

tager ansvar”.  
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