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- Vi arrangerede mange fester. 

Vi sørgede for, at planlægge skema for aftenerne, og vi fandt også på temaerne. 
Vi fik også linjerne til at samarbejde med hver deres speciale til festerne -  
hvilket betød, at Design & Handel stod for dekoration af kantinen og salen, Musik stod for 
opsætning af anlæg og sange, og Film og Grafisk stod for, at reklamere for begivenhederne.  
 

- Hver fest havde også nogle lege indblandet, og vi fik alle linjer til at lave en liste af sange. De 
lege vi fandt på, var stoleleg, limbo og kædedans.  
Til sidst gav vi også præmier til vinderne. Vi drøftede også hvor mange genstande man måtte 
tage i løbet af en aften. Vi startede med at sige, at grænsen var 3 genstande, og man skulle 
have et armbånd på for, at kunne få alkohol. 
Vi sørgede også for, at rykke rundt på borde og stole i kantinen, så der var plads til dans. 
Efter hver fest var vi alle fælles om, at rydde op. 
 

- Den første fest der blev holdt, var introfesten. Det var i starten af året, så der blev ikke ændret 
så meget på den normale struktur. 
Vi holdte en Halloweenfest, hvor kantinen blev lavet om til et slags “gyserhus”, hvor man 
måtte klæde sig ud.  
Vi holdte en UV Fest, hvor der blev sat UV-lamper op, og eleverne skulle klæde sig ud i tøj, 
der passede i farver, og man kunne blive malet til anledningen. 
Til sidst på året holdte vi en Gallafest, hvor man skulle komme i fint tøj, og eleverne kunne 
tage gallapartnere med. Man kunne også få taget professionelle Gallabilleder. 
 

- Vi drøftede emner omkring forbedring af kantinen, rygegården, boldburet, nye cykelstativer, 
knæpuder til håndværkerlinjerne og tilladelse til at lave opslag på FB, der viser, hvad de 
forskellige linjer laver. 
Emnerne blev nøje omtalt, men de fleste af dem er ikke kommet igennem endnu. Hver gang 
der var ny info, som involverede hele skolen, gik vi på scenen om fredagen, og informerede 
de andre. 
 

- I samarbejde med Line, fik vi også Madfællesskaberne over til vores skole.  
De lavede mad sammen med køkkenlinjen, prøvede flere opstillingsmodeller af for kantinen, 
hvor vi ville se, hvordan det påvirkede stemningen og fællesskabet, hvis de sad andre steder, 
end de var vandt til. 
Det fungerede meget fint, og flere elever kom i snak med hinanden. 
 

- Vi fastlagde også flere regler for kantinen, som at rydde op efter sig selv på sit bord, sætte 
kopper de rigtige steder, og sætte stole op. 
Som belønning fik de mest aktive linjer præmier. 
 

 
 

Alt i alt har vi været rigtig gode til, at drøfte og løse problemer i dette år, og alle de 
succesfulde fester har været et testamente til, hvor godt samarbejdet fungerer i 

Deltagerrådet! 


