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LOKALT | Puttefester eller ej?

Elevrådsformand: Der
er ikke nogen, der skal
føle sig diskrimineret
Der har ikke været
nogen ubehagelige
episoder med elever,
der føler sig dårligt
behandlet til de puttefester, der bliver afholdt af elever, der
går på Espergærde
Gymnasium og HF.
Det fortæller elevrådsformand Andreas
Løvengreen.

hvad Helsingør Dagblad erfarer fra tidligere elever på
skolen.

er der andre, der gerne vil,
som får muligheden, siger
Andreas Løvengreen.

ESPERGÆRDE: Sidste år var

Ingen uheldige episoder

Træls hierarki

det Club Retro i Helsingør,
der lagde lokaler til Espergærde Gymnasium & HF's
drenge-/pigemiddage, som
er gymnasiets svar på de
puttefester, der bliver holdt
på en del af landets gymnasier. Tidligere har der været
afholdt drenge/pigemiddage på en Østerbro-cafe, efter

Hvor puttefesterne bliver afholdt er ikke noget gymnasiets elevrådsformand Andreas Løvengreen kan udtale sig
om. Men han kan godt nikke
genkendende til, at de foregår.
- Det er noget, de fleste er
bekendte med. Men der har
nok ikke helt været det samme hype omkring festerne,
som på andre gymnasier, da
der mig bekendt ikke har
været uheldige episoder,
hvor nogle har følt sig dårligt
behandlet. Jeg har heller ikke hørt om nogen optagelsesprøver, eller noget med
man skal tage noget særligt
udfordrende tøj på, fortæller
Andreas Løvengreen.

Elevrådsformanden er delt i
spørgsmålet om, hvorvidt
det er i orden at afholde
drenge/pigemiddagene,
som han ikke selv har prøvet
at deltage i, kun efterfesten.
- Man kan både sig for og
imod. Så længe der ikke er
nogen, der føler sig diskrimineret, er det i orden. Det værste er, hvis nogle føler, de bliver vurderet på deres udseende eller føler sig valgt fra.
Jeg har ikke kendskab til, at
det er et problem, siger Andreas Løvengreen.
En tidligere elev, som
sprang ud som student sidste år, bryder sig ikke om det
koncept, festerne bygger på,
og ville selv takke nej.
- Jeg ville ikke nyde det.
Det skaber et hierarki, hvor
det er 3g'erne, der jager og
udvælger 1.g'erne som bare
skal være taknemmelige for
invitationen. Det kønsspil
der er, hvor det er de smukke
piger, der servicerer drengene, og de smukke drenge der
servicerer pigerne, er træls,
fortæller eleven, som ønsker
at optræde anonymt.

Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

Uartige konkurrencer og fri bar
ESPERGÆRDE: I 2016 blev

der i marts måned afholdt
en drenge/pigemiddag,
som blev arrangeret af 3'g's
elever fra Espergærde
Gymnasium og HF. Festen
blev afholdt på Mórk som
har til huse i Club Retros lokaler i Bjergegade 1, viser
en simpel søgning på
Google.
Af invitationen, som er
lagt ud som begivenhed på
Facebook, fremgår det at:
"20 af vores smukkeste og
mest charmerende 1.g
drenge og piger vil blive
udvalgt til at agere tjenere
for 3.g’erne i tidsrummet
20-00 til en aften, de sent
vil glemme ... eller rettere
sagt aldrig huske".
Arrangørerne oplyser, at

de for at "maksimere det
festlige udbytte og skrue
prisen i bund" har skippet
selve middagen "og fyldt
programmet med uartige
konkurrencer, fri bar og
skøre påfund".
Det oplyses, at der er en
dresscode som for 1.g pigerne er: "Hvid skjorte, høje sko og ingen samvittighed".
For 1.g drengenen er
dresscoden: "Hvid skjorte,
butterfly og villighed".
Invitationen rundes af
med en åben invitation til
resten af gymnasiet klokken 23, hvor: " 1.g’erne vil
blive “løsladt”, og ”festen
vil nå nye højder".
tze

Nej, uden problemer

Elevrådsformanden, som
selv går i 3.g, fortæller, at han
kender mange, der takker
nej til at deltage i festerne.
-Jeg kender mange, der
har sagt nej, fordi de ikke vil
være en del af det, uden at
det har givet dem problemer.
Det er ikke noget, de er blevet bebrejdet. Nogle bryder
sig ikke om at skulle opvarte
3.g'erne. Der bliver også
drukket en del, og det er måske ikke alle, der bryder sig
om at være en del af det. Så

De smukkeste
kommer med

For at blive inviteret med til
en drenge/pigemiddag kræ-

ver det en særlig invitation
ifølge Helsingør Dagblads
oplysninger. Angiveligt
handler det om at være den
smukkeste eller være populær på andre måder for at blive inviteret med til festerne,
som der er en afstemning om
blandt eleverne.
Det er 3.g'erne der inviterer 1'gerne, som skal være
tjenere under middagen,
hvor der undervejs bliver arrangeret forskellige lege.
Blandt andet skal drengene
fra 1.g kysse med pigerne fra
3.g og servere i bar overkrop.
Det er både drenge og piger, der står for at afholde
middagene, som foregår i
hvert sit lokale. Bagefter bliver selskaberne slået sammen, hvorefter der er åben
fest, hvor alle fra gymnasiet
kan deltage.

- Man kan både sige for og
imod. Så længe der ikke er
nogen, der føler sig diskrimineret, siger Andreas
Løvengreen, elevrådsformand, Espergærde Gymnasium og HF.
(Foto: Lars Johannessen)

Elevrådsformand og rektor: Helsingør Gymnasium har ikke
Puttefester harmonerer ikke med værdien
om, at der skal være
plads til forskelligheder, siger elevrådsformand Lukas Antvorskov Fritzbøger.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: Puttefester er

angiveligt no go på Helsingør Gymnasium. I hvert fald
er det ikke noget, hverken
rektor eller elevrådsformand kender til.
-Det er ikke noget, jeg har

hørt om fi nder sted. Så vidt
jeg er orienteret, er det ikke
en tradition, man benytter
sig af på Helsingør Gymnasium, fortæller Claus Madsen, som tiltrådte stillingen
som rektor for gymnasiet i
starten af 2018.
Speeddating på skolen

Heller ikke elevrådsformanden kan nikke genkendende
til, at der foregår fester, hvor
elever fra 3.g inviterer elever
fra 1.g med som tjenere, der
opvarter under middagen.
- Det er ikke noget, jeg kender til. Det nærmeste vi
kommer, og det er alligevel
så langt fra, er vores speed-

dating-arrangementer, som
foregår i skoletiden, hvor
eleverne møder hinanden
og sidder overfor hinanden,
og stiller spørgsmål, som
den anden skal besvare. Vi
gør meget ud af, at spørgsmålene ikke går over stregen
eller krænker nogen. Det må
ikke have seksuel eller på
anden måde nedværdigende karakter, siger elevrådsformand Lukas Antvorskov
Fritzbøger.
Han oplyser, at det er elevrådet, der arrangerer speeddatingeventen med ledelsens opbakning, som foregår i skolens festsal, hvor der
bliver serveret kaffe og kage

som en del af setuppet, der
går ud på at eleverne møder
hinanden på tværs af årgangene.
Plads til alle elever

Helsingør Gymnasiums
elevrådsformand går personligt ikke ind for puttefestkonceptet, som han ikke mener flugter gymnasiets værdier.
- Vi er stolte af at være et
gymnasium, der favner helt
utrolig bredt. Vi bestræber
os dagligt på, der skal være
plads til forskelligheder.
Som elevrådsformand ville
jeg være bange for at vi, hvis
vi afholdte putte- drenge/pi-

Få dit arrangement med i Tid & Sted. Send en
mail med informationerne til taud@hdnet.dk

gemiddage, ikke kunne leve
op til vores værdi om plads
til forskelligheder. Jeg tænker, at man ved at afholde
disse arrangementer, hurtigt ville placere elever i forskellige grupper, hvilket vi
ikke ønsker, hverken som
gymnasium eller elever. Alle
elever, og ikke kun særligt
udvalgte, skal have mulighed for at deltage i skolerelaterede aktiviteter, forklarer
Lukas Antvorskov Fritzbøger.
Lukas Antvorskov Fritzbøger er bekendt med at der
afholdes drenge/pigemiddag på Espergærde Gymnasium. Han betegner dog ar-

rangementerne som mere
moderate i forhold til, hvad
der foregår på andre nordsjællandske gymnasier, som
omtalt i medierne.
- Som jeg har hørt det,
foregår festerne på en bedre
måde, hvor der ikke foregår
grænseoverskridende aktiviteter, fortæller han.
- Alle elever, og ikke kun
særligt udvalgte, skal have
mulighed for at deltage i
skolerelaterede aktiviteter,
siger elevrådsformand Lukas Antvorskov Fritzbøger,
Helsingør Gymnasium.
(Foto: Lars Johannessen).
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Rektor er klar til at straﬀe
elever der går over grænsen
Espergærde Gymnasium og HF's rektor
Henrik Boberg Bæch
tager stærkt afstand
fra de drenge/pigemiddage 3'g'erne afholder udenfor skoleregi.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

ESPERGÆRDE: Espergærde
Gymnasium og HF er med
på listen over nordsjællandske gymnasier, hvor der
hvert år bliver arrangeret
puttefester, hvor elever fra
3.g inviterer særligt udvalgte elever fra 1.g til at deltage
i festen , hvor opgaven går ud
på at opvarte de store elever
under middagen.
Indtil i går var det ikke noget gymnasiets rektor var
bekendt med. Således var
der en sag for nogle år siden,
hvor gymnasiet gjorde meget ud af at indskærpe overfor eleverne, at man ikke ønskede den slags fester, fortæller rektoren.
- Jeg har i dag ( onsdag,
red.) fået oplyst, at der foregår drenge/pigemiddage
udenfor skoleregi. Da jeg
spurgte tidligere var svaret
nej. Jeg har ikke været vidende om, at det har været en
praksis de senere år. Men det
er nok heller ikke noget, jeg
har spurgt så meget ind til.
Det har ikke været et emne
som sådan, fortæller rektor
Henrik Boberg Bæch, Espergærde Gymnasium og HF.

Diskriminerende

e puttefester

Rektoren oplyser, at han tager skarpt afstand fra puttefesterne, som han mener, er
diskriminerende . Ligesom
det ikke er i orden, at det er
de smukkeste og mest populære elever, der går i 1.g, der
bliver udvalgt til at opvarte
elever fra 3.g , som Helsingør
Dagblad har fået oplyst af
elever, der gik ud af gymnasiet sidste år.
- Det, at man udvælger
nogle på baggrund af udseende eller andre kriterier, får
automatisk en diskriminerende karakter, som vi fra
skolens ledelse ikke kan stå
inde for eller anbefale. Det
lugter slet ikke med vores
værdi om rummelighed, siger Henrik Boberg Bæch.
Rektoren oplyser, at han
har bedt om at få drenge/pigemiddagene med som
punkt på dagsordenen, når

Vil du være borgerjournalist på Helsingør Dagblad?
Så skriv til borgerredaktør Pernille Hermann
p.hermann@hdnet.dk

Drenge/pigemiddage hvor elever bliver særligt udvalgte
til at opvarte de ældste elever, ﬂugter ikke med gymnasiets værdier, oplyser rektor Henrik Boberg Bæch, Espergærde Gymnasium og HF. (Foto: Lars Johannessen).

elevrådet mødes på fredag.
- Jeg vil tage det op som et
selvstændigt punkt og indskærpe overfor elevrådet, at
det her er noget, vi tager stor
afstand fra, siger Henrik Boberg Bæch.
Bortvisning som straf

Rektoren er klar til at gå
skridtet videre og strafe de
elever, der går over grænsen,
for god opførsel. Således giver loven skoler mulighed
for at sanktionere, også selv
om det er i fritiden, hvis børn
gør noget, der påvirker,
hvordan andre elever trives
i skoletiden
-Vi kan ikke forbyde vores
elever at holde fester udenfor skolen. Men omvendthvis de vælger at holde fester, hvor konsekvenserne af
dem er uhensigtsmæssige,
er jeg klar til at sagsbehandle og udstede sanktioner. Vores største sanktion er at
bortvise elever. Det er jeg
klar til. Men det skal selvfølgelig stå mål med, hvad der
er sket, siger Henrik Boberg
Bæch.
Omdiskuteret

Puttefester er et emne som i
lere år har været omdiskuteret i medierne. De seneste
uger debatten igen været
rejst i medierne efter en række artikler i BT, hvor en tidligere elev på Rungsted
Gymnasium, Anja Leighton,
har fortalt om sine oplevelser tilbage i 2016.
Anja Leighton har blandt

andet beskrevet, hvordan en
række piger skulle forsøge at
få en agurk så langt ned i halsen som muligt til musiktekster som »suck my dick«.
Imens stod en hestesko af
drenge rundt om og heppede. Også andre nordsjællandske gymnasier har ifølge Berlingske tradition med
puttemiddage - herunder
Øregård Gymnasium Bagsværd Kostskole og Gymnasium samt Birkerød, Virum,
Gammel Hellerup, Ordrup
og Lyngby Knord gymnasier.

”

Det, at man udvælger nogle på
baggrund af udseende eller andre kriterier, får
automatisk en
diskriminerende
karakter, som vi
fra skolens ledelse ikke kan
stå inde for eller
anbefale.
HENRIK BOBERG BÆCH
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