Ullern Revyfest 15 september gjennomført forsvarlig - vi er fornøyde!
Revyfesten torsdag kveld på byens utested Cesar ved Tinghuset ble gjennomført med gode
erfaringer og uten alvorlige episoder. Skolens administrasjon og ressursteam stilte opp med 6
personer,
samt at Foreldrelaget og foreldre i antall 9 stk. I tillegg ca. 5 vektere inne og ute, og politiet
som var innom hvert ca. 45 minutt. En trygge ramme for elevene. Andre fakta for kvelden var
ca. 380 elever tilstede i et relativt trangt lokale,
men Ullern elevene oppførte seg pent, uten gnisninger eller tendenser til uro. Brannalarmen
gikk på et lager i samme bygning, og vi fikk positivt testet en kontrollert evakuering - som
gav elevene litt ekstra nødvendig frisk luft.
Kun ca. 4 elever ble veldig dårlige av inntatt alkohol på ulike vorspiel - disse ble godt passet
på av foreldrevakter, og foreldrene ble ringt for henting umiddelbart. Flere av elevene passet
også fint på hverandre - når en kamerat eller venninne var litt ekstra slitne på deler av kvelden
- dette var en håndfull stykker - av 380 solgte billetter. En del flasker/bokser alkohol ble
konfiskert ved inngangen, og noe drikking på vei til lokalet ble observert. Drikking fra
spritflaske åpenlyst var det noen tilfeller av, hvilket peker til at sprittaxier har vært aktuelle
tidligere på kvelden mot ulike vorspiel hjemme. Her kan foreldrene bidra med å være
observante neste gang. Sprittaxier er iflg. politiet veldig aktive nå - men vi unngikk dem ved
utestedet torsdag kveld. Foreldrelaget hadde insistert på at revyfesten skulle stoppes kl. 01:00
- og vi observerte at svært mange elever var “festmett” og ble hentet av sine foreldre kl. 0:30
positivt.
Foreldrelaget vil gjerne takke elevene, foreldre som stilte velvillig opp, skoleledelsen og Rteam - for at Revyfesten ble forsvarlig gjennomført med trygge rammer for alle. Det kommer
flere anledninger for team innsats.
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