
Nyttårsball Årvoll skole 15.01.09. 
 
Årvoll skole hadde Nyttårsball 15.01.09 der hele ungdomstrinnet var invitert. 260 elever 
meldte seg på. Arrangementet ble gjennomført i tradisjons tro med skolens elevråd som 
arrangører, vi hadde god støtte av skolens ledelse. 
 
Her er et sammendrag på hvordan vi arbeidet:  
Planleggingen starter tidlig (oktober). Elevene var svært motiverte etter å begynne arbeidet. 
 
Elevrådet har en egen arrangementskomité. Elevrådsrepresentantene søkte skriftlig på de ulike 
vervene et elevråd består av.  
 
Vi fokuserer på stor elevmedvirkning i planleggings- og gjennomføringsfasen. Elevene selv 
har meget god oversikt over hva som rører seg i elevgruppen.  
 
På invitasjonen skrev vi at skolens ordensregler gjelder (brukte ikke ordet rusfritt arrangement 
da det er en selvfølge). Arrangementet var på torsdag. Et bevisst valg da elevene skal komme 
på skolen dagen etter.  
 
Vi utarbeider gode planer for organisering - hvem gjør hva til ulike tider. 
 
Uteteamet i Bydelen og politi ble invitert til å "stikke" innom. Brannvesenet ble også 
informert om arrangement og antallet deltakere. Vi har et godt samarbeid med Uteteamet.  
 
Festen startet her ved skolen. Elevene blir krysset inn på sjekklister og de får stempel. Mat, 
underholdning med taler og musikk og polonese var noe av programmet. Etter dette gikk vi i 
fakkeltog bort til Ungdomsklubben for videre fest (dans og underholdning). I fakkeltoget er 
det selvfølgelige mange voksne med. På Klubben hadde vi også kåringer, et sterkt ønske/krav 
fra elevene. I år gjorde vi slik; Tre medlemmer fra elevrådet gikk rundt i klassen og ba de 
stemme på elever i klassen som hadde gjort noe positivt for klassemiljøet. Dette ble tatt 
seriøst. Alle elevene som fikk flest stemmer i egen klasse kom opp på scenen, og der foretok 
vi loddtrekning blant disse om hvem som skulle ”vinne” på sitt trinn. Denne endringen fra 
tidligere kåringer var vi svært fornøyd med. Vi ønsket å komme bort fra fokus på utseende o.l. 
 
FAU stilte med 12 foreldrevakter. Nyttårsballet har vært tema på deres møter også. 
Elevrådsleder, kontaktlærer for elevrådet og rektor var i dialog med FAU.  
 
Skolens ledelse og lærere er selvfølgelig tilstede under hele arrangementet. Ungdomsklubben 
hadde også to ansatte på jobb. Uteteamet var også representert med to voksne mens vi var på 
Klubben.  
 
Skolen var tydelig på konsekvenser i forhold til bruk av alkohol. Vi hadde 
tilgang på alkometer. Dersom noen brøt disse reglene var prosedyrene som følger:  - ta i bruk 
alkometer - ringe foresatte - forlate festen - nedsatt oppførselskarakter. Ingen brøt reglene! 
 
Kontaktlærer for elevrådet snakket med alle tiendeklassene og noen enkeltelever i forkant. 
Nyttårsballet hadde vært temaet i klassemøtene over lengre tid. I samtalene snakket vi om 
hvor mye et slikt arrangement betydde for elevene, og hvor mye jobb som har blitt gjort for at 
dette skulle bli en flott aften. Også viktig at 10.klassingene følte seg som hedersgjester da det 
er deres siste ball. Kontaktlærer for elevrådet fikk høre om elever som planla og drikke 



alkohol før festen, og hun tok en "smaltalk" med disse elevene og de oppførte seg, som alle de 
andre, eksemplariske hele kvelden :-) 
 
Lokalene er pent pyntet, maten er god og organiseringen også høytidelig. Dette er viktig! 
Elever er høytidsstemte! 
 
SAMFOR sin sjekkliste er i samsvar med våre planer. Vi flettet inn flere av disse punktene 
inn i egen sjekkliste 
 
Foresatte var informert om at de skulle hente elevene klokken 24.00, ved festens slutt. De som 
ikke ble hentet gikk direkte hjem. I år som i fjor og året før.....ingen fest etter festens slutt! Vi 
er bevisste på at Nyttårsballet må slutte såpass sent at lysten på nachspiel ikke er tilstede. 
Politiet kom innom klokken 24.00.  
 
Ca. 35 elever hadde en spesifikk oppgave under festen. Veldig kjekt å involvere så mange. 
Elevene får et eierforhold og de legger "sjela" si i det å gjennomføre et vellykket Nyttårsball! 
De hadde svært god oversikt og var genuint interessert. Herlig! 
 
Vi har også facebook o.l. som tema. Det skal ikke opprettes egne facebook-sider før/etter 
denne festen. Dette har blitt respektert og elevene viser forståelse og innsikt. 
 
 Som dere skjønner så hadde vi et FANTASTISK Nyttårsball med glade og 
 fornøyde elever og voksne! Med sant skal være: Det er ikke noe som kommer 
 av seg selv - plan og struktur er viktig! 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 Elisabeth Dullum, kontaktlærer for Årvoll skoles elevråd 
 
 


