
Generel information om 6. og 7. klassefester hos Ung i Rudersdal 
 
 
Ung i Rudersdal har de sidste 10 år afholdt årgangsfester på Gården i Nærum.  
Som udgangspunkt arrangeres der to fester for 6. årgang og to fester for 7. årgang i løbet af 
et skoleår.  
Det er vigtigt for os, at vores fester opleves som hyggelige, trygge og naturligvis sjove og 
fyldt med energi. Vi vil gerne give de unge mulighed for at mødes på tværs af skoler i en 
anderledes ramme, end de er vant til, og hvor der er noget for enhver smag. 
Festerne består af musik, dans og aktiviteter. I vores sportshal har vi en masse sjove 
aktiviteter, som varierer fra fest til fest, og i vores sal har vi diskotek, hvor en professionel DJ 
spiller op til dans. 
 
 
Tryghed 
 

- Der er 10–15 voksne (primært pædagogisk personale) til stede ved festerne, fordelt i 
de forskellige lokaler 

- Ingen af festdeltagerne får lov at forlade festen, før den slutter, uden at det er aftalt 
med det personale, som står i udgangen. Der kan være behov for, at der bliver taget 
kontakt til en forælder, hvis en ung ønsker at forlade festen, før den slutter. 

- Hvis en festdeltager bliver syg/dårlig under festen, så ringer vi altid til en forælder 
- Ung i Rudersdals gadeteam vil være i området, når festerne slutter 

 
 
God stil 
 

- Man tager ikke billeder af eller filmer andre til festerne, men selfie med vennerne er 
helt i orden 

- Forældre venter udenfor ved aflevering og afhentning. Det er de unges fest � 
- Påklædning: Vi opfordrer til, at man tager tøj på, som man kan bevæge sig i og føler 

sig godt tilpas i, hverken for lidt eller for meget 
- Festerne er naturligvis røg og alkoholfri 

 
 
Praktisk information 
 

- Festerne foregår på Gården i Nærum, Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum 
- Hvis I kører jeres børn til fest, så sæt dem af på Skodsborgvej, kør IKKE ind på 

Biblioteksalleen. Der er parkeringsmulighed på hjørnet af Nærumgårdsvej og Alléen. 
- Priser: Det koster 50 kr. at deltage, og man skal have tilmeldt sig og betalt på forhånd 
- Man kan hele aftenen købe slik, sodavand, vand og snacks i baren (50 kr. i 

lommepenge til en hel aften er rigeligt) 
- Man skal enten bo eller gå i skole i Rudersdal Kommune for at kunne tilmelde sig og 

deltage 
- Dagen før tilmeldingen til en fest åbner (14 dage inden festen), modtager I en 

aulabesked med et tilmeldingslink (Linket kan også findes på Ung i Rudersdals 
hjemmeside eller Facebook) 

- Kontakt: Hvis I som forældre har brug for at få fat i os under festen, kan I altid ringe 
på telefon 72 68 59 40 eller 72 68 59 44 



- Hvis I har spørgsmål inden festen, så ring på 46 11 59 00 eller skriv til 
ungi@rudersdal.dk 

- Husk en jakke/trøje. Der kan være lidt kø udenfor, når vi åbner indgangen kl. 19 
- Der er garderobe, hvor man kan lægge sit overtøj og taske. Garderoben er bemandet 

hele aftenen, og man får et garderobenummer udleveret. 
 
 
 


