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Fredagscaféer på Aalborg Katedralskole
Formål
Formålet med fredagscafeen på Aalborg Katedralskole er at bidrage til et godt
studiemiljø efter skoletid, hvor man kan mødes med studiekammerater under
afslappede former.

Retningslinjer for fredagscaféer på Aalborg Katedralskole
1. Fredagscafeen er et elevrådsarrangement arrangeret af et underudvalg valgt af elevrådet.
2. Elevrådets underudvalg er ansvarlig for fredagscafeernes afvikling og oprydning efter aftale
med pedellen/Tom Mortensen.
3. Der må ved fredagscafeerne sælges sodavand, almindelig øl og Somersby. Der skal serveres
sodavand og evt. andre alkoholfrie drikke ved alle fredagscafeer. Eleverne må ikke indtage
drikkevarer, der ikke er købt på stedet. Alt skal serveres i plasticglas, og flasker må ikke
komme udenfor barområdet.
4. Omtale af udvalget og dets aktiviteter skal være sober og overholde principperne for god
markedsføringsskik, herunder at der ikke i reklamer for fredagscafeer mv. er omtale af,
billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.
5. Der må ikke afholdes aktiviteter der opfordrer til druk f.eks. happy hour og ølstafet.
6. Der er kun adgang for skolens elever. Der er ikke adgang uden studiekort.
7. Hvis der er behov for pedelbistand træffes aftale med pedellerne senest en uge før
fredagscafeen afvikles.
8. Fredagscafeudvalget finder lærervagter og informerer Tom Mortensen om hvem vagterne er
i god tid før fredagscafeen
9. Fredagscafe-udvalget skal være ædru under fredagscafeen og ved oprydningen efter
fredagscafeen.
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10. Der afleveres et program for aktiviteter i forbindelse med fredagscafeen senest en uge før
afholdelse. Programmet afleveres til Tom Mortensen.
11. Elevrådet er økonomisk ansvarlig for fredagscafeen, og de hæfter for ødelæggelser der sker i
forbindelse med fredagscafeen.
12. Elevrådet betaler for evt. rengøring og dørvagt ved fredagscafeen.
13. Der afleveres et regnskab for hver fredagscafé til Kaj Ove Steffansen senest en uge efter
fredagscafeens afholdelse. Regnskabet er ledsaget af bilag for alle posterne.
14. Elevrådets årsregnskab er offentlig og afleveres til Tom Mortensen og gennemses af Kaj
Ove Steffansen.
15. Elevrådets overskud– herunder overskud fra fredagscafeerne - skal anvendes til
arrangementer for skolens elever og til gavn for alle skolens elever. Fredagscafeens midler
må ikke anvendes til arrangementer udenfor skolens område og til arrangementer for
elevrådets eller udvalgets medlemmer alene.

Med ønsket om en god fredags-café.
Rektor

Følgende seddel afleveres til Tom Mortensen en uge inden afholdelse:
Fredagscafé den__________________________________i skoleåret 2017-2018

Følgende lærere er til stede: ______

Vedkommende fungerer som skolens ansvarlige repræsentant.

Programmet er følgende (her indsættes programmet for fredagscafeen):

