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VORES VISION ER: AT GØRE BÅDE UNDERVISNING, FRIKVARTER OG
FESTER TIL KATALYSATOR FOR TRIVSEL, TRYGHED OG SOCAILFAGELIGE
FÆLLESSKABER PÅ LANDETS UDDANNELSESINSTITUTIONER.
Vi arbejder med at påvirke, udvikle og implementere sikkerhed, trivsel og tryghed, på
landets uddannelsesinstitutioner der understøtter tilfredshed, tillid og læring hos medarbejdere, elever og forældre.
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JON VALDEMAR ANDERSEN
DIREKTØR, SKOLETRYGHED

”

VI ØNSKER AT BØRN OG UNGE PÅ LANDETS UDDANNELSESINSTITUTIONER HAR DE
BEDSTE, MEST TRYGGE OG SIKRE RAMMER, FOR DET ER FORUDSÆTNINGEN FOR,
AT ELEVERNE KAN UDVIKLE TILLIDSBASEREDE SOCIALE RELATIONER OG INDGÅ I
POSITIVE FÆLLESSKABER.

For at sikre vores mission tilbyder vi både den fysiske sikkerhed, men samtidigt også en tilgang
og en form der kan være med til at inspirere og integrere eleverne i en demokratisk skole- og
festkultur. Det at behandle hinanden ordentligt, ligeværdigt og respektfuldt er derfor det, man
lægger mærke til, når man betragter vores samarbejde med eleverne. Der hvor der er behov
for at trække en grænse, for at markere hvad der ikke er indenfor rimelighedens grænser – der
gøres det på en ordentligt og empatisk måde – uden at rammen/grænsen bliver utydelig.
Det betyder, at kommunikationsmetoden OG formålet med vores tilstedeværelse, hvad enten vi
er tilstede som dagvagter, sikkerhedskonsulenter, samaritter eller andet, er at skabe og understøtte tillidsbaserede relationer; for kun derigennem er det muligt at opnå et positivt samspil
med eleverne og kulturen bredt set.
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INTRODUKTION
Gode og trygge fester, som støtter positivt op om skolens værdier og bidrager til fællesskab
og sammenhold på uddannelsesinstitutionen, kan være en enorm gevinst for skolen såvel
som for eleverne. En god og velfungerende festkultur på skolen giver eleverne mulighed
for at lære hinanden at kende uden for klasselokalerne og skaber et trygt og inkluderende
socialt rum, hvor de unge inden for rammerne af skolefællesskabet kan få nogle gode og
sjove oplevelser med hinanden, samtidig med at de opnår værdifulde sociale erfaringer.
Skoletryghed hjælper skolen med alt hvad der skal til for at planlægge og eksekvere socialt værdiskabende fester, som skaber optimale betingelser for elevfællesskabet på tværs
af klasserne og støtter op om skolens værdier og uddannelsesmission.

EVENTSIKKERHED

Skoletrygheds erfarne personale er specialister i at sikre alle elementer af en tryg og god
skolefest. Vi har et 360 graders perspektiv på festen, og selvom vi tilbyder flere forskellige
enkeltprodukter, så engageres vi typisk til at levere en helhedsløsning, som er andet og
mere end eksempelvis blot uniformeret vagtpersonale. Vi adskiller os fra de typiske vagtselskaber i kraft af vores pædagogiske og konfliktforebyggende tilgang (empatisk autoritet),
tværfaglige teams med specialister i førstehjælp og misbrugsforebyggelse, vores effektive
kommunikation og koordinering med skoleledelse, lærerrepræsentant og festudvalg, samt
ikke mindst vores grundige rapportarbejde og evaluering, som gør at vi i samarbejde med
skolerne kontinuerligt forbedrer vores procedurer. Vores 360 graders perspektiv på festen
udgør vores sikkerhedsstandard, som vil blive opridset i det følgende.

EVENTSIKKERHED - SIKKERHEDSSTANDARD
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SKOLETRYGHEDS SIKKERHEDSSTANDARD
EN SKRÆDDERSYET LØSNING
Vi indleder samarbejdet med en samtale, mellem Skoletryghed og skolens ledelse, om skolens
særlige forhold og ønsker for samarbejdet. På baggrund af den etablerede fælles forståelse vil
Skoletryghed og skolen forventningsafstemme samarbejdet, og vi vil så udforme en løsningsmodel for skolefesterne; som er skræddersyet til at imødekomme skolens ønsker, værdier og
udfordringer.

EFFEKTIV KOORDINERING
Skoletryghed etablerer et løbende samarbejde og en effektiv koordinering mellem Skoletrygheds daglige leder, sikkerhedsteamet, skolens ledelse og læreransvarlige. Vi har indarbejdet faste
procedurer for et velfungerende kommunikationsloop, hvor alle retningslinjer, tryghedstiltag og
sikkerhedsprocedurer bliver nøje koordineret og afstemt med den enkelte skole. Vores personale
kommunikerer endvidere med festudvalget før, under og efter festen.

SIKKERHEDSPERSONALE MED EMPATISK AUTORITET
For at sikre vores mission tilbyder vi ikke blot den fysiske sikkerhed, men en empatisk, pædagogisk og dialogorienteret tilgang. Vores sikkerhedspersonale understøtter den gode fest og sikrer,
at elever der har behov for hjælp, får hjælp. Vores tilgang til eleverne er at møde dem i øjenhøjde
ud fra den opfattelse, at gensidig respekt og anerkendelse er den bedste tilgang til konflikthåndtering.
Vi kalder vores tilgang for empatisk autoritet – vi er anerkendende men konsekvente.

MEDIC OG DEN MISBRUGSFOREBYGGENDE ENHED
Vores samaritordning MEDIC og Den Misbrugsforebyggende Enhed (MFE) skaber ekstra sikkerhed
for eleverne til skolefesterne og bidrager med tryghed for deres forældre. MFE sikrer med diskrete
men effektive tiltag et narkotikafrit festmiljø; MEDIC sikrer hurtig hjælp til elever, der har slået
sig, skåret sig, drukket for meget eller på anden måde har brug for kompetent sundhedsfaglig
bistand.

EVENTRAPPORT
Teamlederne for henholdsvis sikkerhed og MFE, samt den tilstedeværende MEDIC, skriver rapport på hver deres område. Alle væsentlige hændelser noteres, hvilket er vigtigt i forhold til eventuelle forsikringsbegivenheder og for skolens mulighed for at følge op på konkrete hændelser.

ÅRSRAPPORT & EVALUERINGSMØDE
Skoletryghed udarbejder en grundig årsrapport, som samler op på erfaringerne fra skolefesterne
i forhold til generelle tendenser, specifikke problemstillinger og udviklinger. Skolen vil få tilsendt
rapporten, men vi vil også tage et møde med skolen, for på baggrund af rapporten, at planlægge
forbedringer af eksisterende procedurer samt eventuelle nye tiltag.

EVENTSIKKERHED - SIKKERHEDSSTANDARD
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DET SIGER SKOLETRYGHEDS KUNDER
OM ERFARINGEN MED VORES SIKKERHEDSSTANDARD:
”I Skoletryghed har vi fået en stærk og konstruktiv sparringspartner; ikke kun i forhold til afvikling af fester og cafeer men også
omkring forebyggende indsatser. Der er i fællesskab udviklet et klart
regelsæt i forbindelse med fester og cafeer, et regelsæt der er tydeligt
beskrevet og løbende kommunikeres til eleverne; det mindsker konfliktsituationer med eleverne under festerne. Endvidere er der faste aftaler omkring
ansvarsfordeling og opgaver fordelt mellem Skoletrygheds personale og vores
skoles repræsentanter, og detaljer klares under den løbende briefing.
Desuden oplever vi, at Skoletryghed er proaktive omkring styrkelse af et
solidt og vedholdende festudvalg, og at de til hver en tid står til rådighed med råd og vejledning omkring udvikling af et godt skolemiljø.
Tiltag udvikles i et tæt samarbejde mellem dem og os. Vi kan
varmt anbefale Skoletryghed som samarbejdspartner.”
- Jeannette Timmermann Bonnén,
Vicerektor på Aarhus Handelsgymnasium, Risskov

EVENTSIKKERHED - SIKKERHEDSPERSONALE
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SIKKERHEDSPERSONALE MED EMPATISK AUTORITET
Vores sikkerhedspersonale er specialuddannet til at arbejde professionelt med børn og unge.
Med omsorg og forståelse for de unges perspektiver og problemstillinger håndterer vi potentielle konfliktsituationer via dialog frem for fysisk magt. Metoden kalder vi empatisk autoritet, en tilgang forankret i
respektfuld kommunikation med de unge, hvor formålet er at afhjælpe sociale spændinger gennem pædagogisk intervention. Det er vores erfaring, at vores empatiske sikkerhedspersonale skaber større tryghed
og dermed også en bedre stemning til festerne.

SKOLETRYGHEDS SIKKERHEDSPERSONALE TAGER ANSVAR FOR ELEVERNES TRYGHED VED:

Altid at møde eleverne med dialog og forståelse.
At være opmærksomme på festens stemning og foregribe og afmontere konfliktsituationer.
At sikre en god feststemning ved at mægle ved opstående uoverensstemmelser.
At arbejde godt sammen med festudvalg, DJ’s, bartendere og andet festpersonel om
sammen at sikre en god og tryg fest.
At tage hånd om elever, som er for berusede eller er kommet til skade.
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Vi har i mange år benyttet Skoletryghed som sikkerhedspersonale til vores
arrangementer af mange forskellige slags. Vi
har altid være tilfredse med firmaet, som opererer
med en god blanding af selvstændig og professionel
handlen og konfliktnedtrappende adfærd overfor vores elever. Vi har altid kunnet overlade sikkerheden
for vores elever trygt i deres hænder.

På Handelsgymnasiet i Viby
har vi nu i en årrække haft fornøjelsen
af et samarbejde med Skoletryghed, i forbindelse med afholdelsen af vores fester og
cafeer. Som skole sætter vi stor pris på tydelig og
god kommunikation til, og med, eleverne, hvilket
Skoletryghed i den grad har udvist. Dialog og respekt
har ligeledes været kendetegn i vores gode samarbejde og bidrager positivt til det gode skolemiljø, vi
har her på Viemosevej.

- Morten Hoeck,
Uddannelsesleder, Egå Gymnasium.

- Gustave Ntandikiye,
Lektor, cand. merc., Aarhus Handelsgymnasium

På Learnmark Gymnasium HHX
og HTX i Horsens har vi gennem længere tid arbejdet sammen med Skoletryghed.
Jeg oplever Skoletryghed som en meget professionel samarbejdspartner, der både er i øjenhøjde med de unge og er gode til konflikthåndtering.
Samtidig tilbyder de også en kvalificeret rådgivning
om, hvordan vi skaber endnu bedre og mere trygge
elevfester.
- Sune Agger,
Rektor, Learnmark Gymnasium HHX & HTX

EVENTSIKKERHED - MEDIC

12

MEDIC
EN SUNDHEDSFAGLIG ENHED SOM SIKRER EN TRYG FEST
MEDIC er en lægefaglig samarit, som giver hurtig og kompetent førstehjælp til tilskadekomne. MEDIC er
særlig trænet til at give livreddende førstehjælp, men tager sig også af småskader og personer bevidsthedssvækkede af et overforbrug af alkohol. MEDIC arbejder sideløbende med det øvrige sikkerhedsteam
til arrangementet og hjælper med kyndig råd og vejledning i forhold til opmærksomhed på symptomer på
risikabel alkohol- eller stofpåvirkning. På den måde bidrager MEDIC til at skabe en sikker fest for deltagerne. Med en MEDIC tilstede ved festen får forældre og skole den ekstra tryghed, at de unge er i sikre hænder
og kan få hurtig og effektiv førstehjælp, hvis uheldet skulle være ude.

HVORNÅR ER DER BEHOV FOR MEDIC TIL ET ARRANGEMENT?
Skoletryghed har erfaring med, at der på skoler er brug for en MEDIC, så snart det skal vurderes, hvorvidt
en alkoholpåvirket eller tilskadekommen elev befinder sig i en livsfarlig påvirkning af den almene tilstand
og har brug for kvalificeret førstehjælp. Ligeledes er det erfaringen fra andre skoler, at det kan være svært at
nå igennem til alarmcentralen med beskrivelser af, hvad den tilskadekomne elev har brug for, da det i disse
situationer ofte handler om at kunne kommunikere ud fra den rette forståelse og faglige indsigt. I denne
sammenhæng kan der være brug for medicinsk fagkundskab, samt konkrete erfaringer med førstehjælp og
præhospital indsats.

OPMÆRKSOMHED PÅ DE UNGES ALKOHOLKULTUR
Indimellem sker det også, at alkohol som en del af unges festkultur er genstand for opmærksomhed i medierne, hvor skolerne kan stå for skud i forhold til kritiske spørgsmål.
I den forbindelse anbefaler Skoletryghed at holde de unges forbrug af alkohol under opsyn via MEDIC, og,
på baggrund af kvalitative metoder og udførligt rapportarbejde, indgå i et samarbejde, der kan skabe
indblik i de unges drikkevaner.

EVENTSIKKERHED - MEDIC
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Vi tilbyder også førstehjælpskurser til
personale og elever med særlige roller!
Førstehjælpskurset er særligt målrettet til festmiljø
og vil derfor tage fat i festrelaterede problemstillinger, som
eksempelvis alkoholforgiftning, men vil derudover komme
godt omkring de grundlæggende førstehjælpsprocedurer
og almene problemstillinger i forbindelse med førstehjælpssituationer.
læs mere om Førstehjælpskursus på vores hjemmeside
eller i Rådgivning & Hverdagskataloget.

NARKOTIKABEKÆMPELSE

Skoletryghed forstår, at elever kan føle sig fristede eller pressede til at prøve euforiserende
stoffer. Elever skal hjælpes til at tage den rigtige beslutning gennem en klar anti-narko kultur
på institutionen, hvor både ledelsen og det tilknyttede sikkerhedsbureau sammen yder en
forebyggende indsats.

NARKOTIKABEKÆMPELSE - MFE
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MISBRUGSFOREBYGGENDE ENHED (MFE)
Den misbrugsforebyggende enhed (MFE) hjælper skolen med at etablere en omsorgsfuld men konsekvent
anti-narkotikakultur på institutionen. Skoleledelsen og MFE vil med udgangspunkt i skolens behov og ønsker planlægge en forebyggende pædagogisk indsats. Skoletrygheds specialuddannede misbrugskonsulenter afdækker skolens udfordringer med stoffer og yder kompetent og proaktiv pædagogisk støtte og
vejledning til udfordrede elever under skolens arrangementer. Vores arbejde med misbrugsforebyggelse
og afdækning af eventuelle misbrugsproblemer på skolen tager afsæt i observation af elevernes adfærd
under arrangementer. For at opnå det bedste resultat er det endvidere afgørende, at skolens holdninger og
værdier fremgår tydeligt i det misbrugsforebyggende arbejde. Alt hvad MFE laver, er derfor efter aftale med
skolen og skræddersyet efter institutionens specifikke behov og ønsker.
EN HELHEDSORIENTERET LØSNING PÅ FIRE NIVEAUER
MFE forebygger og afhjælper skolens problemer med narkotiske stoffer på fire niveauer:

1

2

3

4

MFE afdækker udfordringer med stoffer på skolen gennem test af overflader og elever under arrangementer, kombineret med uformel dialog med eleverne (Alt foregår i fuldkommen diskretion).
Vores fokus er at give skolen det store overblik over misbrugets omfang, og gøre det muligt at handle
inden misbrugskulturen bliver et akut problem.
MFE fortæller eleverne om skolens narkopolitik og det forebyggende arbejde mod narkotiske stoffer
på skolen. På den måde hjælper MFE skolen med at understøtte det misbrugsforebyggende arbejde
ved at sende eleverne et klart signal om skolens narkotikapolitik og værdier.

MFE hjælper skolen med at sikre en tryg og narkotikafri festkultur ved at yde pædagogisk støtte til
eleverne og hjælpe dem med at tage de rigtige beslutninger i løbet af festen.

MFE udarbejder indsatsrapporter, skolen kan bruge til evaluering af eksisterende tiltag, som beslutningsgrundlag for nye initiativer, samt som dokumentation for skolens indsats mod stofmisbrug til
skolefesterne.

NARKOTIKABEKÆMPELSE - MFE
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EVENTRAPPORT
Efter hver arrangement, hvor en misbrugsforebyggende indsats er taget i brug, vil skolen modtage en eventrapport fra MFE-konsulenten. På den måde får skolen mulighed for at have en finger på pulsen og være i
stand til at handle ud fra en dokumenteret viden. Dermed hjælper MFE-indsatsen helt konkret med at give
det bedste beslutningsgrundlag, i forhold til at tage hånd om en misbrugskultur på skolen.

MFE-ORDNINGER, TILKØB OG PRISER
MFE-ordningen kan skræddersyes efter skolens specifikke behov og ønskede forbrug, og vores priser for
MFE varierer derfor efter forbrug, valg af ordninger og tilkøb. Men for at sikre at MFE kan opnå et godt
kendskab til skolens elever og kultur, anbefaler Skoletryghed at samme MFE personel generelt bestilles på
årsbasis og til alle Skolens arrangementer (som regel er MFE mest relevant i forbindelse med aftenarrangementer).

MFE-ÅRSRAPPORT
Som tilkøb kan skolen ved afslutning efter hvert skoleår også bestille en MFE-Årsrapport. Den giver en
samlet opsummering med analyse og vurdering af alle indsatser foretaget i løbet af skoleåret. Rapporten
er skrevet med henblik på at kunne understøtte et ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag i forhold til fremadrettede tiltag og implementering.

NARKOTIKABEKÆMPELSE - NARKOHUND
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NARKOHUND
Ved brug af narkohund som supplement til MFE forøges styrken af både signalværdi og indsatsværdi af narkotikabekæmpelsen. Narkohunden er et effektivt middel til at opdage stoffer gemt på personer, narkotikapakker skjult i et område eller medbragt i en parkeret bil. Derudover kan selve rygtet om brug af narkohund
ved et festarrangement have en stærk præventiv effekt.
I praksis sker der, med en kombinationen af MFE og Skoletrygheds narkohund, derfor en kraftig forstærkning af indsatsen mod de narkotiske stoffer på følgende eftersøgningsområder:
Tasker og jakker i gaderoben.
Parkerede biler på parkeringspladsen.
Gennemgang af rygegården og stisystemet omkring skolen.
Skabe, planter, toiletområder, loftplader eller andre rum oplagte til at gemme stoffer.
Detektering af narkotiske stoffer gemt på personer.

FORDELEN VED NARKOHUND

En narkohund fungerer bedst inden festen går rigtig i gang, hvis der eksempelvis skal
søges efter stoffer gemt på skolen.
Hvis der skal opsnuses stoffer under køhåndtering, hvilket også har en klar signalværdi.
Hvis man skal finde ud af om enkelte personer, som udtages til kontrol, er i besiddelse
af stoffer.

NARKOTIKABEKÆMPELSE - OPLÆG TIL ELEVER
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OPLÆG TIL ELEVER OM MISBRUGSKULTUR
Den præventive, såvel som den aktive, indsats mod en allerede eksisterende stofkultur på skolen, forudsætter samarbejde og vidensdeling med eleverne for at skabe en positiv udvikling.
Eleverne har brug for at forstå de fysiologiske og sociale farer ved at rode sig ud i et stofmisbrug, og de
bør af pædagogiske grunde kende skolens holdning og tiltag på området. Tilsvarende er det nødvendigt
for den misbrugsforbyggende indsats at opnå kendskab til elevernes egne perspektiver og erfaringer med
stoffer. Derfor har Skoletrygheds misbrugskonsulenter udviklet et særligt oplæg til eleverne om misbrugskultur, som i modsætning til gængse oplæg om stoffers skadelige virkninger er tilrettelagt med udgangspunkt i skolens kultur og virkelighed med aktiv inddragelse af elevernes egne perspektiver og erfaringer
med stoffer. Skoletryghed har erfaring med, at alt andet er minimalt virkningsfuldt.

UDGANGSPUNKT I SKOLEMILJØETS LOKALE KULTUR OG SOCIALE VÆRDIER
For at kunne sætte fokus på stoffernes skyggeside, er det vigtigt at få talt ind i elevernes kultur og få italesat deres spørgsmål omkring det at tage stoffer. For at styrke oplæggets interesseværdi og troværdighed
for eleverne vil de generelle forklaringer om stoffernes fysiologiske og sociale virkninger derfor endvidere
blive underbygget med konkrete case-eksempler, som tager udgangspunkt i skolemiljøets lokale kultur og
sociale værdier. Skoletryghed har god erfaring med at en sådan tilgang, som inddrager konkrete og genkendelige cases såvel som elevernes egne erfaringer med stoffer, er med til effektivt at skærpe elevernes
opmærksomhed om stofmisbrugets farer, og samtidig sender et stærkt signal om skolens stofmisbrugspolitik.

NARKOTIKABEKÆMPELSE - MFE-PAKKEN
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MISBRUGSFOREBYGGENDE HELHEDSLØSNING (MFE-PAKKEN)
Det er Skoletrygheds erfaringer, at stofmisbrug på skoler kan være en kompleks og dynamisk udfordring,
som indimellem kræver en flerstrenget og fleksibel løsningstilgang tilpasset den enkelte skoles særlige
kultur, elevmiljø og værdier.
På baggrund af vores erfaringer har vi derfor sammensat en misbrugsforbyggende helhedsløsning, hvor vi
kombinerer fire misbrugsforebyggende tiltag i en sammenhængende indsats:

1

Grundig problemafdækning af skolens udfordringer med stofmisbrug.

2

Information til eleverne om stofmisbrugsproblematikken og om skolens politik.

3

En aktiv og effektiv bekæmpelse af stofmisbrug til skolens fester som sender et klart signal om
skolens værdier. Med vores pakkeløsning får skolen en sammenhængende og koordineret indsats
mellem Den Misbrugsforebyggende Enhed, aktion med narkohund og Skoletrygheds særlige informationsindsamlere.

4

Skoletrygheds særlige informationsindsamlere, som undersøger skolens eventuelle udfordringer med stoffer og taler uformelt og fortroligt med eleverne om deres viden.

NARKOTIKABEKÆMPELSE - MFE-PAKKEN
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PAKKENS INDHOLD
Den Misbrugsforebyggende Enhed
Skoletrygheds oplæg til eleverne om misbrugskultur
Indsats med narkohund
Skoletrygheds informationsindsamlere
Årsrapport

KOMBINEREDE TILTAG STYRKER INDSATSEN
Indsatsen med MFE og Narkohund styrkes yderligere med deltagelse af Skoletrygheds informationsindsamlere som har stor erfaring i at opnå specifik viden om en lokal stofkultur. Erfaringsmæssigt er det enormt
virksomt at forsøge at påvirke en nyetableret stofkultur indefra, kombineret med at den med misbrugsforebyggende indsatser påvirkes udefra. Den todelte indsats giver anledning til et forstærket pres på personer,
der enten sælger eller formidler adgang til salg af stoffer. På den måde reduceres sandsynligheden for, at
elever i risikozonen kommer i uføre.

PROFESSIONELT BAR& GARDEROBEPERSONALE
Udover vores kernesikkerhedsprodukter – Sikkerhedspersonale, MEDIC og Den Misbrugsforebyggende Enhed – tilbyder vi også professionelt festpersonale med speciale i andre essentielle dele af en velfungerende eventafvikling, såsom bar- og garderobehåndtering og
parkeringsvagter. Vi laver gerne en skræddersyet løsning, tilrettelagt efter lige netop jeres
konkrete problemstilling, og derfor anbefaler vi at kontakte os for at få en løsning; målrettet
jeres specifikke behov.

PROFESSIONELT BAR- & GARDEROBEPERSONALE
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BARPERSONALE
Skoletrygheds kompetente bartendere kombinerer et fokus på at øge den sociale ansvarlighed i baren med
høj faglig standard inden for serviceoptimering og reduktion af spildomkostninger ved bardriften. Det betyder, at vi ikke bare kan tilbyde en kompetent og effektiv barydelse med tilfredse kunder og øget omsætning
pr. fustage, men at bartenderen også er opmærksom på, at jeres elever ikke får for meget at drikke. Vores
bartender sikrer, med aktivt fokus på elevernes tryghed, at promillen til skolefesten bliver på et forsvarligt
niveau, hvor det handler om at have det sjovt og få løst lidt op for hæmningerne, men ikke om at drikke sig
fra sands og samling. Med vores barpersonale er skolen sikret en socialt ansvarlig barløsning med et højt
serviceniveau.

PROFESSIONELT BAR- & GARDEROBEPERSONALE
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GARDEROBEPERSONALE
Skoletrygheds kompetente garderobepersonale sikrer en effektiv og gnidningsfri garderobe med et kompetent personale, som er fagligt trænet til at håndtere de udfordringer, og eventuelle konfliktsituationer,
som kan opstå i forbindelse med garderobehåndteringen. Vi vil efter samtale med jer specialdesigne en
garderobeopsætning, som vil være tilpasset til lige netop jeres skole.
Vi stiller op med et yderst effektivt og kompetent garderobepersonale, der er uddannet professionelt af
tidligere nattelivsgarderobepersonale. Vi sørger for, at garderoben til jeres fester kommer til at fungere
gnidningsfrit og effektivt, uden klager over betjeningen.

Vores garderobepersonale er oplært i det følgende:
Lovgivning og regler.
Opstilling af en professionel garderobe.
Hurtig, effektiv og professionel garderobeprocedure og betjening.
Kundeservice udover det sædvanlige.
Korrekt håndtering af udleveringsprocedurer, i tilfælde af mistet garderobenummer.

GARDEROBEKONSULENTER TIL HJÆLP AF ELEVER MED ANSVAR FOR GARDEROBEN
Vores garderobekonsulenter hjælper eleverne til at styre garderoben gnidningsfrit under arrangementer.
Konsulenten kommer 30 minutter før arrangementet og sætter eleverne ind i Skoletrygheds procedure for
at styre garderoben, som er udviklet på baggrund af forsvarlig praksis, samt anbefalingerne fra Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme – som håndterer sager omkring erstatningsansvar. Konsulenten bliver
hele aftenen for at bistå med rådgivning og praktisk hjælp til eleverne. Med denne ydelse stiller vi følgende
krav til eleverne:
Eleverne skal møde op 30 minutter før arrangementet for at blive orienteret.
Eleverne skal forstå og følge Skoletrygheds procedure for styring af garderoben.
Eleverne må ikke være påvirket af alkohol under aftenen.
Eleverne må ikke forlade garderoben uden for de aftalte tider.

PARKERINGSSERVICE
– EN SIMPEL LØSNING UDEN DE STORE OMKOSTNINGER!

PARKERINGSSERVICE
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PARKERINGSSERVICE
Trafikkaos i spidsbelastningssituationer eller fyldte parkeringspladser til orienteringsaftener, fester eller til
åbent hus arrangementer, kan let blive et irritationsmoment for forældre og medarbejdere.
Ved brug af Skoletrygheds Parkeringsservice skabes der orden, tryghed og sikkerhed på skolens parkeringspladser. Ved ankomst bydes deltagerne velkommen og får med det samme et betryggende indtryk af,
at der hersker en god ro og orden omkring parkeringsforholdene på skolen. Vi laver gerne en skræddersyet
løsning, tilrettelagt efter lige netop jeres konkrete problemstilling, og derfor anbefaler vi at kontakte os, for
at få et tilbud tilrettelagt specifikt efter jeres behov og ønsker.

PARKERINGSSERVICE

29

Vi sikrer:
At parkeringskaos undgås.
At parkering kun bruges af dem, som de ledige parkeringspladser er tiltænkt.
At trafik og parkeringsregler overholdes, og parkeringen afvikles i god ro og orden.
At der i spidsbelastningssituationer er styr på situationen i kraft af en kompetent parkeringsmedarbejder, som kan henvise til ledige pladser og konfliktforebygge og mægle i tilfælde af uoverensstemmelser.
At der i forbindelse med aftenarrangementer bliver holdt øje med parkeringspladsen,
så risikoen for hærværk og tyveri, mod de parkerede biler, formindskes.
At der i forbindelse med fester og lignende arrangementer skabes plads til, at brandvæsen, ambulancer og lægebiler kan komme til.

FESTUDVALG/
ELEVRÅDETS FESTGRUPPE
Et velfungerende festudvalg er en afgørende katalysator for det sociale fællesskab på skolen,
fordi skolefester og fredagscafeer skaber sociale rum, hvor eleverne kan mødes og knytte nye
relationer på tværs af klasser og årgange. Hos Skoletryghed forstår vi, at sociale arrangementer som skolefester og fredagscafeer er en enormt vigtig del af skolelivet, fordi en god
skoletid ikke kun handler om faglighed, karaktergennemsnit og eksamensbevis, men mindst
lige så meget om venskaber, kærlighed og muligheder for at få prøvet sig selv grundigt af i
relation til andre unge.
Skoletrygheds erfarne festudvalgskonsulenter, og kurser i eventmanagement, lærer festudvalget, eller elevrådets festgruppe, at planlægge og eksekvere socialt værdiskabende
fester, som skaber optimale betingelser for elevfællesskabet på tværs af klasserne og støtter
op om skolens værdier og uddannelsesmission. I det følgende afsnit vil vi beskrive elevrådets
festgruppe og et festudvalg under fællesbetegnelsen: festudvalget.

FESTUDVALG - KVALITETSSTANDARD FOR FESTUDVALG
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SKOLETRYGHEDS KVALITETSSTANDARD FOR FESTUDVALG
Skoletryghed arbejder for at gøre festudvalget til en stærk primus motor for trivsel, udvikling og inkluderende fællesskaber på skolen. Vi anbefaler de nedenstående produkter som kernen i vores kvalitetsstandard for festudvalg. Skoletrygheds kvalitetsstandard klæder festudvalget forsvarligt på til at tage ansvar for
planlægning og eksekvering af gode, trygge og socialt værdiskabende fester.

FESTUDVALGSKURSET
Organisation af ansvarsfordeling
Festudvalget lærer at organisere sig som en lille virksomhed og fordele de operative og administrative
roller mellem medlemmerne, så alle er bevidste om deres ansvar og er med til at løfte festudvalgets
opgaver på en professionel og effektiv måde.
Samarbejde og kommunikation
Festudvalget lærer igennem teambuilding at bruge hinandens kompetencer på kryds og tværs, kommunikere effektivt og forebygge konflikter internt. Derudover får deltagerne metoder til at give konstruktiv feedback til hinanden og skolens ledelse.
Mødeteknik og evalueringsmetoder
Festudvalget får et indgående kendskab til mødeteknikker og evalueringsmetoder, der sikrer effektiv
planlægning og en positiv udvikling i organisationen og dets fester.
Festudvalgsmappen
En uvurderlig værktøjskasse til ledelsesteknik, organisationsprincipper, vidensdeling og overlevering
af værdifulde erfaringer til kommende festudvalgsmedlemmer.

FESTUDVALGS-WORKSHOPPEN
Følger op på og konsoliderer medlemmernes nyerhvervede organisationskompetencer.
Tager fat i særlige problematikker og udfordringer, som festudvalget har oplevet.

EN FAST FESTUDVALGSKONSULENT
Hotline til en kompetent fagperson som altid er parat med kyndig vejledning.
Hjælp til at opbygge og fastholde en effektiv organisationsstruktur.
Hjælp til at sikre kontinuitet i festudvalget.
Koordinering mellem festudvalget, Skoletryghed, lærerrepræsentanten
og ledelsen.

SKOLETRYGHED

FESTUDVALG - KURSER I EVENTMANAGEMENT

PRODUKTKATALOG

33

KURSER TIL FESTUDVALG I EVENTMANAGEMENT
Skoletrygheds kurser i eventmanagement er til for at klæde festudvalget kompetent på til at håndtere
de mange forskellige sociale problematikker og praktiske udfordringer, som festplanlægning og eventmanagement indebærer. Vores kurser giver festudvalget en certificeret viden om alle grundelementer i
succesfuld eventmanagement fra ledelse, koordinering og kommunikation, til praktisk organisering og optimering af bar og garderobe. Vi rådgiver også om de juridiske og erstatningspligtige udfordringer, som
festudvalget kan støde ind i. Kurserne kan skræddersyes til jeres skole og tage udgangspunkt i specifikke
cases på baggrund af jeres arrangementer. For at sikre at festudvalget er tilstrækkeligt rustet til at arrangere
og eksekvere vellykkede skolefester, har Skoletryghed udarbejdet en kvalitetsstandard for festudvalg, som
vil blive opridset i det følgende.

FESTUDVALG - FESTUDVALGSKONSULENTER
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FESTUDVALGSKONSULENTER
Skoletrygheds erfarne festudvalgskonsulenter hjælper skolens festudvalg med at planlægge en tryg og
god skolefest med fokus på trivsel og fællesskab blandt skolens studerende.
Vores festudvalgskonsulenter kan bl.a. hjælpe med professionel rådgivning om planlægning af diverse
events og happenings, støtte op om en tryg festafvikling med vejledning om sikkerhedsproblematikker og
risikovurdering, samt tilbyde kyndig bistand i forhold til budgettering, markedsføring og velkoordineret
afvikling af fester og lignende begivenheder.
Festudvalgskonsulenten er også godt inde i de juridiske og erstatningspligtige udfordringer, som festudvalget kan støde ind i, og kan dermed også bistå festudvalget med hjælp på denne front. Derudover kan
festudvalgskonsulenten byde ind med værdifuld rådgivning og sparring om organisering og strukturering
af festudvalget.

FAST TILKNYTTET FESTUDVALGSKONSULENT
Princippet med en fast festudvalgskonsulent er til for at skabe tryghed for festudvalgsformanden og hjælpe med at opbygge og fastholde en effektiv organisationsstruktur, samt en velfungerende koordinering
mellem festudvalget, lærerrepræsentanten og ledelsen. Vores festudvalgskonsulenter har flere års erfaring
inden for afholdelse af diverse events på de gymnasiale uddannelser og kan give tryghed til festudvalgsformanden samt resten af festudvalget. Ved tilknytning af en festudvalgskonsulent får festudvalgsformanden
en hotline til den faste festudvalgskonsulent, som vedkommende altid kan skrive eller ringe til.
Derudover er der også mulighed for at få vores festudvalgskonsulent ud til enkelte af festudvalgets interne møder i løbet af året, hvor konsulenten kan besvare alle tvivlsspørgsmål fra hele festudvalget. Vores
festudvalgskonsulenter er sat ind i alle relevante love og brancheregler på området, og i de nyeste tiltag fra
ministeriets side, og kan derfor hjælpe jer med alle de tvivlsspørgsmål, som kan opstå i løbet af året.

FESTUDVALG - FESTUDVALGSKONSULENTER
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FORDELEN VED ÉN FAST RÅDGIVER OG SPARRINGSPARTNER
Der bliver tilknyttet én fast konsulent til jeres festudvalg, så I har en sparringspartner, som erhverver sig
indgående kendskab til lige netop jeres udvalg og skole. Derfor kan festudvalgs-konsulenten også være
med til at sikre kontinuitet i festudvalget ved bl.a. at assistere en afgående festudvalgsledelse med at videregive vigtig erfaring til nye medlemmer.

Med én fast konsulent er jeres festudvalg sikret:
Hotline til en professionel festudvalgskonsulent som altid står parat til at hjælpe med kyndig rådgivning i alle de forskellige tvivlsspørgsmål, der kan opstå i løbet af året.
En sagkyndig vejleder med indgående kendskab til lige netop jeres udvalg og skole.
Professionel hjælp til at skabe kontinuitet i festudvalget og tryghed for en nyvalgt formand og kasserer i festudvalget.

DET SIGER VIBY GYMNASIUM & HF
OM AT HAVE TILKNYTTET EN FESTUDVALGSKONSULENT:

”Det har givet en kæmpe tryghed, i at starte som ny formand, at
vide jeg altid kan skrive og ringe til en konsulent, hvis jeg sidder med et
spørgsmål eller er i tvivl. Skoletrygheds konsulenter besidder en enorm
stor viden inden for faget, hvilket gør, at man ikke er i tvivl om, at man altid
får den rette vejledning og hjælp. Derudover er det fedt, at konsulenten fra
Skoletryghed har deltaget til enkelte møder samt vores første fest. Dette var
med til at skabe en ’autoritet’ overfor de nye medlemmer, samt en seriøsitet
i festudvalget, samtidig med at vi stadig har det sjovt og fester sammen. Det
er i hvert fald enormt anbefalelsesværdigt, hvis man ønsker en god fest og
et godt sammenhold, i trygge rammer for festudvalgsformanden.”

- HEIDI CLEMENS ØSTERGAARD,
FESTUDVALGSFORMAND PÅ VIBY GYMNASIUM & HF

FESTUDVALG - FESTUDVALGSKURSET
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FESTUDVALGSKURSET
For at opnå at eleverne, såvel som uddannelsesinstitutionen, får det maksimale ud af skolefesterne, tilbyder Skoletryghed et grundkursus, som lægger fundamentet for et velorganiseret og værdiskabende
festudvalg. Når festudvalgsmedlemmerne har gennemført Festudvalgskurset, er de godt forberedte på at
håndtere de praktiske, organisatoriske og juridiske udfordringer, der kan opstå i en festorganisation. Derudover er kurset en god måde at skabe både motivation og en professionel tilgang hos festudvalgets medlemmer. Som afslutning på forløbet får deltagerne et kursusbevis, der bekræfter, at de har erhvervet sig de
fornødne redskaber for at samarbejde og organisere sig som et velfungerende festudvalg. Derudover får
festudvalget Festudvalgsmappen – et nyttigt redskab, der hjælper festudvalget til at videreføre erfaring fra
årgang til årgang.
Festudvalgskurset fås både som lukket- og åbent kursus. Ved det lukkede kursus kommer vi til skolen og
underviser. Ved det åbne kursus kommer eleverne fra forskellige skoler til os.

Varighed
4-6 timer

Format
Lukket kursus: finder sted på skolen
DET SIGER EN
TIDLIGERE DELTAGER OM KURSET:

”Festudvalgskurset har hjulpet festudvalget
på min skole utrolig meget. Det var nogle sjove
og lærerige timer, hvor vi fik en masse gode råd,
bl.a. om hvordan vi får delt opgaverne ud, så jeg
som formand ikke står med alt selv. Kurset gav os rigtig meget i forhold til samarbejde, og fik os skubbet i
gang med at få skabt et bedre fællesskab, hvilket vi
allerede nu har fået.”
- Katrine Corfitsen,
Festudvalgsformand, HTX Viby

FESTUDVALG - WORKSHOP
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WORKSHOP FOR FESTUDVALG
Festudvalg er unikke, og vil i løbet af et skoleår støde ind i forskellige udfordringer og problemer. Vi tilbyder at komme til skolen og afholde en worksession, hvor der i fællesskab bliver lavet en analyse og handlingsplan for én eller to specifikke udfordringer eller særlige problematikker i forbindelse med fester eller
andre events på jeres skole. Vi vil typisk tage fat i et bestemt aktuelt tema, som eksempelvis branding af
fester, motivation af festudvalget eller rekruttering af nye festudvalgsmedlemmer. Workshoppen kan også
fokusere på løsningen af én til to konkrete problematikker, som eksempelvis spild i baren, problemer med
garderobehåndteringen eller udfordringer i forhold til budgettering, koordinering eller sikkerhed.

Varighed
Som udgangspunkt 2 – 3 timer, men kan variere alt efter problemstilling
og behov.

Format
Kurset finder sted på skolen

FESTUDVALG - FESTUDVALGSPAKKEN
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FESTUDVALGSPAKKEN
Formålet med Festudvalgspakken er at sikre, at festudvalget er kompetent klædt på til at planlægge og
eksekvere skolefesterne, og at festudvalgsformanden er sikret kompetent professionel rådgivning, når
behovet opstår. For at sikre netop det har Skoletryghed kombineret tre af vores mest værdifulde tilbud til
festudvalget i en samlet tre-i-en-pakkeløsning:

1

2

3

Festudvalgskurset lægger fundamentet for et velorganiseret og værdiskabende festudvalg. Kurset
tager udgangspunkt i Skoletrygheds ledelses- og organisationsmodel, der er skræddersyet til de
funktioner, et festudvalg udgør. Når festudvalgsmedlemmerne har gennemført kurset, er de godt
forberedte på at håndtere de praktiske, organisatoriske og juridiske udfordringer, der kan opstå i en
festorganisation. Derudover er kurset en rigtig god måde at skabe både motivation, sammenhold og
en professionel tilgang hos festudvalgets medlemmer.
Festudvalgs-workshoppen følger grundigt op på festudvalgsmedlemmernes nyerhvervede ledelses- og organisationskompetencer og tager fat i eventuelt særlige problematikker og udfordringer,
som festudvalget har oplevet i forhold til planlægning og eksekvering af fester. Festudvalgs-workshoppen er en god måde at sikre, at festudvalgets kompetencer bliver konsolideret og udbygget, så
festudvalget kan blive endnu bedre til at imødegå udfordringer og planlægge succesfulde fester.
En fast festudvalgskonsulent skaber tryghed for festudvalgsmedlemmerne ved at være til rådighed
med kompetent vejledning og hjælpe med at opbygge og fastholde en effektiv organisationsstruktur, samt en velfungerende koordinering mellem festudvalget, lærerrepræsentanten og ledelsen.
Festudvalgskonsulenten vil også hjælpe med at sikre kontinuitet i festudvalget ved bl.a. at assistere
en afgående festudvalgsledelse med at videregive vigtig erfaring til nye medlemmer. Med en fast
festudvalgskonsulent har festudvalgsformanden en hotline til en kompetent fagperson, som altid er
parat, når der opstår behov for kyndig vejledning.

FESTUDVALG - FESTUDVALGSPAKKEN
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HVORFOR EN FESTUDVALGSPAKKE?
Festudvalg er små, dynamiske organisationer præget af frivillighedskultur og en jævnlig udskiftning af
ledelse og medlemmer. Derfor har festudvalgsmedlemmerne ikke blot brug for at lære at organisere sig
og samarbejde effektivt, men også for at der bliver fulgt kontinuerligt op på ledelsestiltag og fastlagt nogle stabile organisatoriske rammer. Vi oplever desværre ofte, at festudvalgsmedlemmernes kundskaber fra
grundkurset, lidt efter lidt, kan gå i glemmebogen, hvis ikke der bliver fulgt op på dem. Det er ligeledes
enormt ærgerligt, hvis et succesfuldt festudvalgs værdifulde erfaringer og velfungerende organisatoriske
struktur går i opløsning, når ledelsen udskiftes.
Derfor har vi, på baggrund af vores erfaring, sammensat en festudvalgspakke som imødegår festudvalgets
fire mest grundlæggende behov:
At festudvalget får en betryggende grunduddannelse i at drive en festorganisation.
At der bliver fulgt op på medlemmernes grunduddannelse, så de gode tiltag bliver både implementeret og konsolideret.
At festudvalget har en hotline til en professionel og kompetent rådgiver, så medlemmerne aldrig
oplever utrygheden ved at stå alene med en uventet udfordring.
At der skabes kontinuitet og stabile organisatoriske rammer omkring festudvalget, så velfungerende
tiltag bevares og kan udbygges af et nyt festudvalg.

FESTUDVALG
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En perlerække af Skoletrygheds
erfarne samarbejdspartnere i eventbranchen
byder ind med spændende oplæg om alle aspekter
af det at planlægge og eksekvere en succesfuld fest. Hør
inspirerende beretninger om; hvordan festudvalgsmedlemmer efter gymnasiet har kunnet bruge ledelseserfaringerne
fra festudvalgsarbejdet i deres efterfølgende karriere. Konferencen varer en dag og slutter af med et brag af en fest for
alle de deltagende festudvalg.

FESTUDVALG - KONFERENCEN FOR FESTUDVALG
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KONFERENCEN FOR FESTUDVALG
Konferencen for Festudvalg er en stor og festlig event-faglig sammenkomst for festudvalg fra uddannelsesinstitutioner i hele landet. Omdrejningspunktet for konferencen er, hvordan man med stort engagement og
frivillighedslyst, kombineret med professionelle ledelsesværktøjer og organisationsforståelse, kan iscenesætte populære arrangementer, som skaber glæde blandt de studerende og tilfører social værdi til skolen.
En perlerække af Skoletrygheds erfarne samarbejdspartnere i eventbranchen vil byde ind med inspirerende oplæg om alle aspekter af det at planlægge og eksekvere en succesfuld fest. Deltagerne vil også høre
om, hvordan tidligere festudvalgsmedlemmer, efter gymnasiet, har kunnet bruge ledelseserfaringerne fra
festudvalgsarbejdet i deres efterfølgende karrierer.
Konferencen varer én dag og slutter af med et brag af en fest for alle de deltagende festudvalg.
DET FAGLIGE UDBYTTE
Dagen igennem vil Skoletrygheds erfarne konsulenter, i samarbejde med en række stærke eventfaglige
samarbejdspartnere, lære deltagerne om alle aspekter af det at være en del af et velfungerende festudvalg.
Festudvalgsmedlemmerne vil få ny viden om forskellige ledelsesteknikker og nyttige organisationsfaglige
værktøjer. Oplægsholderne vil bl.a. komme ind på væsentlige emner som:
Sikkerhed.
Udvalgsstruktur.
Musik.
Alkohol.
Fællesskabsaktiviteter.
Motivation og teambuilding.
Planlægning.

FESTUDVALG - DEN GODE LEDER
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DEN GODE LEDER
Det er afgørende, for at kunne planlægge succesfulde og populære fester, at medlemmerne af festudvalget
kan håndtere de forskellige ledelsesmæssige udfordringer som vil opstå i forbindelse med såvel eventplanlægningen som afvikling og evaluering af arrangementer. Den Gode Leder er et åbent kursus for landets festudvalgsformænd og medlemmer, der sidder med et særligt ledelsesansvar. Kurset giver professionelle redskaber til at lede festudvalget og motivere festudvalgets medlemmerne til et godt og konstruktivt samarbejde.

KURSET TAGER, MED UDGANGSPUNKT I SKOLETRYGHEDS ORGANISATIONSMODEL, BL.A. GRUNDIGT
FAT I DE FØLGENDE LEDELSESOMRÅDER:

1

Værdiskabende lederskab i festudvalg
Deltagerne vil blive uddannet i forskellige ledelsesmetoder relevante for festudvalgets funktioner,
herunder directive management, co-creation og anerkendende ledelse.

2

Medlemsmotivation i et frivilligmiljø
Deltagerne vil lære at sætte klare retningslinjer og målsætninger for deres ansvarsområder, så de
involverede er motiveret til at løfte opgaven i et frivilligmiljø.

3

Maksimering af individuelle kompetencer
Deltagerne vil forstå at spotte, tiltrække og rekruttere elever med gode kompetencer, så festudvalget
bliver drevet af kvalificerede medlemmer i funktioner, der passer dem.

Som en del af forløbet modtager deltagerne et kursusbevis, der bekræfter de opnåede kompetencer inden for
ledelse og organisering.

Varighed
6 timer

FESTUDVALG - SAMARBEJDSKURSET
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SAMARBEJDSKURSET
På samarbejdskurset vil festudvalget få et indblik i, hvordan Skoletryghed og festudvalget sammen kan
skabe og afholde vellykkede sociale festarrangementer på en professionel og effektiv måde. Dette gøres
først og fremmest gennem en forventningsafstemning om festudvalgets rolle, hvorfra vi kan blive klogere
på, hvad vi gerne vil, og hvordan Skoletryghed kan bistå festudvalget i at udleve disse ønsker gennem forbedret kommunikation og rollefordeling.

UDGANGSPUNKT I FESTUDVALGETS PROBLEMSTILLINGER
På baggrund af festudvalgets ønsker udformer vi sammen en procedure for, hvordan vi i arrangementsafviklingens forskellige faser opstiller og afvikler et arrangement på den mest professionelle og effektive
måde. Dette gøres med afsæt i cases fra skolens egne arrangementer (både fredagsbarer og aftenarrangementer), hvorigennem festudvalget vil lære om social ansvarlighed, samarbejde og koordinering, samt
Skoletrygheds sikkerheds- og tryghedsprocedurer.
På denne måde får festudvalget en forståelse af, hvordan Skoletrygheds sikkerheds- og tryghedsprocedurer hænger sammen, og hvordan festudvalget i samarbejde med Skoletryghed kan forstærke disse procedurer.

INDHOLD
Forventningsafstemning.
Samarbejde gennem kommunikation og rollefordeling.
Social ansvarlighed.
Faseopdelte sikkerheds- og tryghedsprocedurer.
Skolens forholdsregler.

Varighed
3 timers workshop for festudvalg

FESTUDVALG - BARKURSUS

PRODUKTKATALOG
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KURSER I BAR- OG GARDEROBEHÅNDTERING TIL FESTUDVALG
En velfungerende og effektiv bar og garderobe er simpelthen alfa og omega for at festen fungerer. Derfor
tilbyder Skoletryghed grundkurser for skolens bar- og garderobepersonale.

BARKURSUS
Kurset lærer barpersonalet det grundlæggende om bartenderfaget, så personalet under festens forløb er
klædt på til at løse barens opgaver på en kompetent og effektiv måde. Derudover bliver festudvalget undervist i servicehåndværket at skabe en god og velfungerende bar. Hvad skal der sælges i baren og til hvilke
priser? Vi tager fat i sortimentet i baren for at se på barens muligheder. Festudvalget får i denne forbindelse en forståelse af, hvordan priser i baren og sortimentet hænger sammen, hvilket åbner for en række
muligheder med henblik på mersalg. Samtidig vil vi tage fat på emner som social ansvarlighed over for
medstuderende, der har drukket for meget, betaling, pengehåndtering og sikkerhed i baren. Kurset er også
inklusiv vejledning i optimering af indtjening og procedurer til at undgå unødigt spild.
INDHOLD
Sortiment, priser og mersalg.
Betaling, pengehåndtering og sikkerhed.
Unødig spild og optimering af indtjening.
Social ansvarlighed.

Varighed
3 timers workshop for barpersonalet.

FESTUDVALG - GARDEROBEKURSUS & CASESTUDY
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GARDEROBEKURSUS
Garderobepersonalet bliver instrueret i at samarbejde om den bedste og mest sikre opstilling af garderoben. Derudover lærer de at udforme en procedure for hvordan opstilling og afvikling af garderoben foregår
mest effektiv. I tilknytning hertil udarbejdes en procedure for glemte sager, samt for nedlukning af garderoben. Garderobepersonalet bliver endvidere sat ind i de juridiske rammer for afvikling af garderoben
sat af Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Derudover gennemgås rigtige erstatningssager, med
henblik på at vise hvordan lignende situationer kan undgås.
INDHOLD
Lovgivning og regler.
Opstilling af garderobe.
Garderobeprocedure.

Varighed
3 timers workshop for garderobepersonale

CASE STUDY
Et case study tager udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger som gør sig gældende bag baren eller i
garderoben til lige netop jeres skolefester. Vores udgangspunkt er, hvordan man med observation og analyse af den konkrete praksis kan forbedre arbejdsgange og derved optimere bar- eller garderobeafviklingen. Det viser sig nemlig ofte favorabelt at få kastet lys på den virkelighed, som udgør personalets blinde
vinkler (dvs. den uformelle praksiskultur).
Case study inkluderer 6 timers observationsarbejde med fokus på både baren og gaderoben, samt 3 timers
efterbearbejdning af observationsmateriale. Det gælder om at få observeret hvordan baren eller garderoben håndteres på de mest spidsbelastede tidspunkter, samt at få identificeret hvordan konkrete udfordringer fremtræder for personalet og takles under afviklingen.
Bemærk: case study kan kun købes hvis der ved siden af er købt et bar- eller garderobekursus .

KONFLIKTHÅNDTERING
FOR FESTPERSONALE
Kurset er målrettet festpersonale, og formålet er at give deltagerne stærke kommunikative
og sociale kompetencer til at foregribe og håndtere konfliktsituationer i et festmiljø på en
konstruktiv og afvæbnende måde.

KONFLIKTHÅNDTERING FOR FESTPERSONALE

PRODUKTKATALOG
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KONFLIKTHÅNDTERING FOR FESTPERSONALE
Det handler om at lære, hvordan man, ved at anvende forskellige sociale tilgange og kommunikative værktøjer, kan nedtrappe og nedskalere konflikter i stedet for at optrappe dem med konfrontatorisk adfærd.

PRAKTISK INDSIGT I KONFLIKTHÅNDTERING
Når deltagerne har gennemgået kurset, vil de have tilegnet sig praktiske og letanvendelige redskaber til
at analysere og håndtere forskellige typer konkrete konfliktsituationer, som kan opstå i et festmiljø. Alle
der deltager tilfredsstillende modtager et kursusbevis i konflikthåndtering, som vi står inde for med vores
høje faglige kvalitetsstandard, opnået gennem 20 års erfaring i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering
i festmiljøer; det er summen af vores erfaring med konflikthåndtering der gør, at vores undervisning kombinerer et højt fagligt niveau med en konkret og praktisk tilgang, som er umiddelbart anvendelig i virkelige
konfliktsituationer.

KONFLIKTHÅNDTERING FOR FESTPERSONALE
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På kurset vil der ud fra fagene konflikthåndtering, eventsikkerhed og fysisk og psykisk
førstehjælp bl.a. blive arbejdet med de følgende emner:
Tilgang til berusede:
- Kommunikation og konflikthåndtering af berusede deltagere i tilspidsede situationer.
Tilgang til stoffer og stofpåvirkede:
- Hvordan forholder man sig til stoffer og stofpåvirkede?
- Hvad skal man gøre i tilfælde af en overdosis?
Tilgang til tilskadekomne:
- Hvordan kommunikeres bedst med den tilskadekomne?
- Hvordan kontakter man hjælp?
- Hvordan kan man yde førstehjælp i situationen?
Kommunikation til festdeltagere i tilfælde af evakuering:
- Hvordan undgår man at skabe panik?
- Hvordan håndteres skræmte deltagere?
Kommunikation med politiet:
- Hvordan samarbejder man bedst med politiet?
Teamwork i konfliktsituationer:
- Samarbejde, koordinering og kommunikation med kolleger i en konfliktsituation.
Personlig sikkerhed i konfliktsituationer:
- Hvornår bør man holde sig udenfor, og hvornår skal man trække sig?

SAMARBEJDSPARTNERE

På baggrund af vores erfaringer har vi udformet klare retningslinjer for eksterne leverandører i forbindelse med skolefester, der giver skolerne mulighed for at forventningsafstemme
præcist med eksterne leverandører og sætte faste og utvetydige regler op for samarbejdet.
Vi samarbejder altid kun med aktører, der kan leve op til vores høje forventninger og følger
vores KVALITETSSTANDARD; Det er samarbejdspartnere, som overholder gældende lovning
og branchens sikkerhedsstandarder. Vi sikrer og står inde for, at vores samarbejdspartnere
følger en fast procedure, der understøtter en sikker og tryg fest. Vores grundlæggende kvalitetskrav til eksterne partnere er:

Professionelt personale som leverer et konsekvent højt serviceniveau.
Social ansvarlighed og en tilgang til at arbejde med unge mennesker som matcher
vores.
Overholdelse af gældende lovning og branchens sikkerhedsstandarder.
Faste procedurer der understøtter en sikker og tryg fest.
Fleksibilitet i forhold til at skræddersy tilbud specifikt til kunden.
Gode koordinerings- og samarbejdsevner.
En konkurrencedygtig pris i forhold til det høje kvalitets- og serviceniveau.
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