
RETNINGSLINJER FOR SKOLEBALLET I 10. KLASSE VED 

HOVSETER SKOLE 
Utarbeidet av FAU ved Hovseter skole  

 
Punkt 1: Formålet med retningslinjene 

Retningslinjene har til formål å bidra til at skoleballet for 10.klasse blir et 
minnerikt og inkluderende arrangement til glede for alle elever på 10. 

trinn.  
 

Punkt 2: Arbeids- og ansvarsfordeling 
Skolen 

Skolen har det overordnede ansvaret for arrangementet og skal sørge for 
en betryggende økonomiforvaltning. 

 
FAU 

FAU bidrar med økonomiske midler til arrangementet.  
 

FAU har ansvar for forberedelse og gjennomføring av skoleballet dvs.  

- Ordne med kokk 
- Innkjøp av diverse snacks og drikke 

- Bestille oppdekkingstøy  
- Garderobevakter 

- Vakter ute og inne 
- Anretning av mat 

- Rydding 
 

Alle detaljer knyttet til forberedelse og gjennomføring fremgår av egne 
skriv. 

 
Forberedelse og gjennomføring av ballet skjer ved hjelp av juleball komité 

og foreldre til 9. klasse elever.  
 

Elever fra 9.klasse  

Skolen har ansvar for å finne elever som kan ta ansvar for servering.  
 

Festkomiteen  
Det opprettes en festkomité bestående av elever og lærere på 10. trinn 

samt representanter fra skolens ledelse. 
Programmet for ballet og ballets nærmere innhold fastsettes av 

festkomiteen.  
 

Festkomiteen har videre ansvaret for: 
- Meny 

- Invitasjoner 
- Pynting  

- Bordplassering  
 



 

 
Den enkelte elev 

Den enkelte elev som deltar på ballet, har plikt til å sette seg inn i og 

følge retningslinjene og skriv fra skolen.  
 

Foresatte 
De foresatte til den enkelte elev skal sette seg inn i retningslinjene.  

 
De foresatte har ansvaret for at eleven kommer seg til og hjem fra ballet 

på en betryggende måte.  
 

Punkt 3: Rusmidler 
Skoleballet skal være et arrangement fritt for alkohol og andre rusmidler. 

Det praktiseres nulltoleranse overfor bruk av rusmidler i tilknytning til 
ballet.  

 
Berusede personer blir avvist og må hentes av foresatte.  

 

Punkt 4: Inkludering 
Skoleballet skal være et inkluderende arrangement. Samtlige involverte 

skal bidra til at arrangementet blir en hyggelig og minnerik opplevelse for 
alle deltakere.  
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