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Dagen bliver bedre, når foræl-
drene er med i planlægningen

Der er store forventninger til Blå 
Mandag fra konfirmandernes side; 
det skal være en hyggelig og sjov 
dag fra morgen til aften med hele 
klassen. Forældrene har også et 
stort ønske om, at de unge får en 
hyggelig dag, hvor de ikke kommer 
ud for ubehagelige oplevelser. Fra 
begge parters side drejer det sig 
om at få afstemt nogle forventnin-
ger til dagen. 

På Blå mandag har de unge ofte et 
større kontantbeløb og dyre gaver, 
som fx mobiltelefon og ipod, på 
sig. Det kan gøre dem til lette ofre 
for overfald og tyverier. Formålet 
med en god planlægning af dagen 
er netop at forhindre konflikter, 
vold, tyverier, hærværk og andre 
kriminelle handlinger. Faste aftaler 
med de unge kan give både foræl-
drene og de unge en tryghed. 

Planlægning af dagen
Vi anbefaler, at klasserådet eller 
kontaktforældrene planlægger Blå 
Mandag sammen med elevrepræ-
sentanterne. Undersøgelser viser, 
at eleverne gerne vil have deres 
forældre med til at sætte rammer-
ne for dagen. I forældregruppen 
skal I blive enige om, hvem der 
planlægger dagen sammen med 

eleverne, og hvem der vil deltage i 
periferien på Blå Mandag.

Det er vigtigt for eleverne, at foræl-
drene signalerer enighed. Som for-
ældre kan man nemt stå i en situati-
on, hvor man kommer til at tænke 
”mit barn skal ikke være den ene-
ste som ikke må, fordi alle de andre 
må”. Få derfor diskuteret og afstemt 
denne usikkerhed, så de unge ikke 
spiller jer ud mod hinanden. 

Byturen
•	 Sørg	for	fælles	transport	til	og	

fra byen (dette gælder også for 
de konfirmander, der bor tæt 
på en storby. Det er fællesska-
bet, der er i fokus).

•	 Aftal	med	de	unge,	at	ingen	
går alene, og at de har deres 
mobiltelefoner åbne. 

•		 Lad	ikke	de	unge	have	mange	
kontanter på sig. Større indkøb 
af tøj eller andet, kan måske 
foretages	en	anden	dag.	An-
skaf eventuelt et hævekort til 
de unge. 

•		 Vær	med	på	dagen,	men	natur-
ligvis med en vis afstand til de 
unge. I kan eventuelt sidde på 
en café i nærheden og have 
mobiltelefonerne åbne.

Festen
Mange Blå Mandage slutter med 
en privat fest for konfirmanderne 
om aftenen. Nogen låner/lejer sig 
ind i klubber eller hytter, men festen 
kan selvfølgelig også holdes i et pri-
vat hjem. Til denne vil vi anbefale:
•		 Hold	kun	fest	for	klassens	ele-

ver og inviter ikke andre ude-
fra. De kan have en helt anden 
dagsorden med festen.

•		 Lad	der	være	voksne	i	nærhe-
den, som de unge nemt kan få 
fat på.

•		 Aftal	et	sluttidspunkt	for	festen	
– som regel mellem kl. 22.00 
og 24.00, da det er skoledag 
dagen efter.

Til forældrene

Der er forskellige holdninger til, hvor-
når man vil lade sine børn drikke alko-
hol. Undersøgelser fra Sundhedssty-
relsen viser, at der er en sammenhæng 
mellem forældrenes holdning, og hvor 
meget de unge drikker. Jo mindre re-
striktive forældrene er, jo mere drikker 
de unge. 

”mine forældre siger 16 år, før jeg 
må drikke…” Elev i 8. klasse

”forældre kan ikke sige til én, at 
man ikke må drikke – mine ved 
godt, at jeg drikker - de synes, det 
er bedre, at jeg har drukket før 
min konfirmation så jeg kan få en 
god dag…” Elev i 8. kl.

Alkohol
På landsplan er der stor forskel på, 
om konfirmationen foregår i 7. eller 
8. klasse. Det ser ud til, at de unge 
i 8. klasse har større forventninger 
til	at	drikke	alkohol	Blå	Mandag.	Al-
kohol er sjældent et spørgsmål i 7. 
klasse. 

Der er mange grunde til at alkohol 
og Blå Mandag ikke bør blandes 
sammen. Ifølge dansk lovgivning 
må alkohol ikke købes af unge un-
der 16 år, og det må ikke udskæn-
kes, før de er 18 år. Eksperter er 
enige om, at det ikke er hensigts-
mæssigt at indtage alkohol i folke-
skolealderen på grund fysiologiske 
årsager.	Hjernen	er	ikke	færdigud-
viklet, og derfor er alkoholpåvirk-
ningen meget kraftigere end hos 
voksne. Derudover ved vi, at unge 
med alkohol i blodet langt hurtige-
re mister dømmekraften og risike-
rer at blive involveret i konflikter, 
vold eller anden kriminalitet - både 
som gerningsmænd og som ofre. 
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Blå Mandag skal være en sjov dag 
med gode oplevelser for hele klas-
sen. Ved at lave nogle fælles aftaler 
i klassen, kan I få den dag, I helst 
vil have.

Planlægningen
•	 Undersøg	om	I	har	nogle	gode	

traditioner på skolen eller i 
kommunen med Blå Mandag, 
som I kan få ideer fra. 

•	 Spørg	jeres	klasselærer	om	lov	
til at bruge klassens time til at 
planlægge dagen.

•	 Planlæg	dagen	sammen	med	
jeres forældre, og snak evt. 
med klassens kontaktforældre.

•	 Få	alle	med	i	klassen	–	også	
dem, der ikke skal konfirmeres. 
Det giver den bedste, fælles 
oplevelse for hele klassen. 

•		 Hold	mobilen	tændt,	så	dine	
kammerater og forældre kan 
komme i kontakt med dig.

Alkohol
Butikker må ikke sælge alkohol til 
unge under 16 år, og restauranter 
må ikke udskænke alkohol til unge 
under 18 år. 

Det er blevet meget almindeligt, at en 
lille gruppe forældre er med i byen – 
altså bare på en café, hvor man hurtigt 
kan få fat på dem: 
”Der skal være voksne med på da-
gen, nogle få som sikkerhedsnet 
på en café til at holde pengene - 
måske 5 voksne” Elev i 7. klasse

Måske er det en idé at lave fælles afta-
ler med de andre i klassen om, hvor 
mange penge I tager med?: ”Hvis de 
andre ikke har så mange penge 
med – behøver jeg heller ikke have 
så mange med…” Elev i 7. klasse. 

Hvis I holder en privat fest om aftenen, 
så kan det ikke anbefales at invitere 
andre med udefra. De har mange gan-
ge et andet formål med festen: 
”folk udefra ville drikke, gæster-
ne var meget negative - stillede 
sig i hjørnet - spiste bare vores 
pizzaer og gik igen”.  Elev i 8. klasse.

Til de unge

Byturen
•		 Det	er	en	rigtig	god	ide	at	have	

et par forældre med, mens I er 
rundt på indkøb i byen. De kan 
fx sidde på en café, hvor I kan 
opsøge dem, hvis der opstår 
problemer eller konflikter – el-
ler hvis I har lyst til at snakke. 
De kan også holde tasker, ind-
købsposer og kontanter.

•		 Lad	være	med	at	have	for	man-
ge penge med. Opbevar kon-
tanterne et sikkert sted, i en 
taske, der er svær at komme i, 
eller under tøjet - eller vælg at 
få pengene sat på et hævekort, 
som du har med i stedet. Betal 
uden at vifte med pengene og 
pral aldrig med det beløb, du 
har taget med. 

•		 Hold	sammen	i	grupper,	når	I	
shopper og bevæger jer rundt i 
dagens løb.

Blå mandag og alkohol hører ikke 
sammen:            
”Man er ikke sig selv, når man 
drikker…” Elev i 9. klasse

Ideer til en sjov Blå Mandag
Fælles morgenmad: Måske kan I 
lokke jeres forældre til at lave 
brunch?

Bytur: De fleste konfirmander bru-
ger dagen til shopping, besøg i en 
forlystelsespark (Dyrehavsbakken, 

Tivoli forskellige steder, Vandland 
mv.), en tur på restaurant eller i 
biografen. 

Fest: Mange holder klassefest i et 
lånt lokale eller hjemme privat hos 
en klassekammerat.
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 Blå mandag

MAKE UP og NEGLEBAR KLATRING							LIMOUSINEKØRSEL  

 HELIKOPTERFLYVNING  SNORKLING    GO	CART

VANDPISTOL	-	DYST						”RØGDYKNING”	 	SPEEDWAY      

  HOPPEPUDE  UNDERVANDS	SCOOTER  

 DYKNING OG VAND ACTION   BLUE NIGHT PARTY

I nogle kommuner arrangerer man Blå Mandag 

som en aktivitetsdag, hvor der er aktiviteter 

fra morgen til aften. Se fx.  i Esbjerg, på 

 www.esbjergblueactioncard.dk, 

hvor konfirmanderne prøver vilde ting som: 




