Information kring
skolavslutning och studentfirande
2018

Fredagen den 15 juni 2018 är det skolavslutning och student i Simrishamns kommun.
Simrishamns kommun tillsammans med Polisen vill här ge lite information om vad som kan
vara bra att tänka på.

Alkohol och droger
Alla aktiviteter som skolorna anordnar ska givetvis vara alkohol- och drogfria. Detta innebär
att elever som inte förhåller sig till detta kommer att avvisas från skolans aktivitet. I
förekommande fall kommer även vårdnadshavare, socialförvaltning och Polisen kontaktas. I
övrigt ska eleverna följa de ordningsregler respektive skolas rektor har fastställt.
Eleverna får inte ta med medhavd dryck på avslutningsdagen, skolorna tillhandahålla dryck
(vatten, mjölk, lättdryck eller liknande).

Tänk på ljudnivån och fira miljövänligt
Vid studentfirandet får tutor och andra högljudda signalinstrument inte användas inomhus. Vi
uppmanar även till försiktighet vid användning utomhus och i folksamling. Vi värnar om allas
hälsa och hörsel!
Välj miljövänlig konfetti och undvik ballongsläpp. Konfetti och ballonger är ofta gjorda av
plast och/eller gummi vilket inte bryts ner när det hamnar i naturen och havet. Blomblad,
fågelfrön och ris är fina miljövänliga alternativ till konfetti och glitter.

Festligheter
Studentfirande och skolavslutning är en festlig tillställning. I vissa fall involverar firandet
fester på vilka det förekommer både alkohol och droger. Här följer lite tips att tänka på inför
detta från Tonårsparlören, utgiven IQ-initiativet, 2018.

Prata om det
Fråga ditt barn hur planerna för kvällen ser ut, om det kommer att drickas alkohol och hur han
eller hon tänker kring det. Berätta hur du ser på drickande och att du inte accepterar att han
eller hon dricker alkohol. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – även om det inte
verkar så för stunden. Visa att du finns där som stöd oavsett vad som händer. Det är alltid
bättre att ditt barn vet att han eller hon kan komma hem berusad – även om du tycker det är
oacceptabelt.

Håll koll
Se till att ditt barn har med sig mobilen, eller att ni på något sätt kan höras av under kvällen.
Kanske kan ni i förväg komma överens om några tider då ni stämmer av. Be också ditt barn
höra av sig om de flyttar på sig eller om planerna förändras. Se till att du eller någon annan
vuxen är nykter så att det finns någon som kan hämta eller hjälpa till om det skulle behövas.
Kanske kan du också besöka de platser där ditt barn eller andra ungdomar brukar vara. Gå
ihop med andra föräldrar och visa er ute på kvällen. Men prata om det med din tonåring innan
så att han eller hon förstår att det inte handlar om att snoka utan att bara finnas tillhands om
olyckan skulle vara framme.

Kom överens med andra
Prata med andra föräldrar om vad som gäller kring fester och tider. Har ni olika åsikter ska du
inte ändra din ståndpunkt för att de andra tycker något annat. Det är alltid du som förälder
som bestämmer vad som gäller för ditt barn. Det är inte hela världen om alla föräldrar inte är
överens. Det viktiga är att ni pratat och att du och din tonåring vet vad som gäller i andra
familjer.

Stäm av efteråt
Det är bra att vara vaken när ditt barn kommer hem eller stämma av under morgonen därpå.
Gör det inte till ett förhör. Visa istället att du är intresserad och att det är viktigt att prata med
varandra om vad man gjort och hur man haft det.

Studentflak
Av tradition brukar studenter åka runt i fordon och visa upp sig. För dessa turer följer en del
förhållningsregler att förhålla sig till.
Transportstyrelsen delger denna information i sin broschyr Studentflak och karnevalståg. Bjud
på säker skjuts. (utgiven 2011-03-01)

Detta gäller vid färd på flak eller släp:
•
•
•
•

•
•

•

Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt
att det inte kan uppstå någon fara.
Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar
ska sitta fast.
Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa
kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt
kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste
samtalet vara uppkopplat under hela färden.
Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där
hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor
med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B
och uppfylla de tidigare nämnda kraven.
Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara
ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:
•
•
•
•
•

Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon
tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.
Högsta hastigheten är 20 km i timmen.
En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka
tryggheten.

Polisen ska meddelas
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom de ofta
påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen
sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i
förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade.
Tänk även på säkerheten när studenten åker i öppen bil.

Ha en skön skolavslutning och ett gott sommarlov! Ta hand om varandra!

Utgivare: Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-05-30

