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Fredagscafé regler 

Fredagscaféer arrangeres af et elevudvalg på visse fredage. Det er kun 3.g-elever, der kan være i 

fredagscaféudvalget. Det skyldes, at eleverne til fredagscafé serverer alkohol, hvor det kræves at man 

er over 18 år.  Cafeen kan tidligst åbne efter 5. lektion.  Der er kun adgang for skolens elever og tidligere 

elever. Der lukkes senest kl. 17.00 med mindre andet er aftalt. Udvalget har ansvaret for oprydning.  

Forskellen på fester og fredagscaféer skal være klar. Hvis de sidste udvikler sig til "fester", kan 

planlagte caféer aflyses. Dermed har udvalgene et ansvar for at markere forskellen via 

tilrettelæggelse og gennemførelse. 

 

Dato og økonomi for sammenkomster 

1. Datoer for fredagscaféer aftales med Jakob Thomsen senest i juni måned før et nyt skoleår. 

 

2. Ændringer i datoer aftales med sekretær Ayla eller uddannelsesleder Jakob Peter Thomsen. 

 

3. Elevfest-, hygge- og fredagscaféudvalget deler en fælles konto, Apus Apus, som udvalgene 

anvender til udgifter og indtægter. Kontoen forventes at hvile i sig selv således at udgifter og indtægter 

set over en årrække skal balancere. Derfor er det vigtigt at fredagscaféen kommunikerer med de 

andre udvalg om anvendelse af de økonomiske midler.  

 

4. Budget for hver enkelt sammenkomst forelægges af hvert udvalg for sekretær Ayla Uslu og 

uddannelsesleder Jakob Peter Thomsen før arrangementet ved at sende en mail med budget. 

 

5.  Regnskab laves af økonomisekretær Randi Klemmensen efter hvert arrangement.  

I tilfælde af underskud kan det pågældende udvalg indkaldes til et orienterende møde. 

 

6. Fredagscaféen orienteres løbende om status på den fælles Apus Apus konto.  

 

7. Drikkevarer til fredagscaféer købes gennem kantinen.  
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Planlægning, afvikling, oprydning og skader i forbindelse med fredagscaféer 

1. Der skal være truffet klare aftaler om oprydning. 

 

2. Lånt materiel (f.eks. podier, sofaer) skal være på plads efter endt arrangement. Dette gælder også 

udleverede nøgler. 

 

3. Ved brug af fadølsanlæggene skal kølingsanlægget tændes om morgen på brugsdagen således, at 

der kan serveres kolde øl. Fadølsanlæg og barborde køres efterfølgende ud i cykelkælderen. Tom og 

ubrudt emballage (flasker og fustager) køres ned i de dertilhørende opbevaringsrum i kælderen.  

 

4. Eventuelle skader på bygning eller inventar erstattes over udvalgets regnskab og dækkes dermed 

af elevernes Apus Apus konto. 

 

5. Medlemmerne af fredagscaféudvalget skal være i stand til at afvikle en fredagscafé med alt, hvad 

det indebærer. Det betyder, at der skal være medlemmer af udvalget, som er i stand til at skænke 

drikkevarer og modtage betaling herfor. Det betyder, at man som fredagscafémedlem ikke kan drikke 

sig beruset i tiden, hvor fredagscaféen afvikles.  

 

 

Gæster 

Der er ikke offentlig adgang til fredagscaféer på skolen, medmindre andet er særskilt aftalt med den 

for arrangementet ansvarlige person. Fredagscaféudvalget har ansvaret for, at der ikke er gæster 

udefra til fredagscaféer.  

 

  

 /TH 

 


