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Fest og glasskår i skolegården 
Hou Skole tager normalt meget gerne imod børn og unge, men gennem den seneste tid er der dog nogle 
unge mennesker, som skolen helst så sig fri for. De unge bruger nemlig skolegården til at feste i – og det går 
ikke stille for sig, når det sker. 

Gennem nogle måneder har Hou Skole i flere weekender været hjemsøgt af unge, som fester, larmer og efterlader et 
værre svineri i skolegården. Der er desværre også, dog i mindre omfang, begået hærværk i forbindelse med de unges 
fester. 

Skolens personale er derfor af flere omgange, når de er mødt på arbejde mandag morgen, blevet mødt af en skolegård 
fyldt med glasskår, øldåser, cigaretter – og desværre også andre ting, der kan ryges. 

- Ud over besværet og omkostningerne ved at gøre rent i skolegården, så er det bekymrende, at vi finder gasflasker og 
deodoranter, der klart indikerer, at de unge ikke blot nøjes med at drikke, men også inhalerer forskellige 
opløsningsmidler og gasser, fortæller en bekymret Vicki Gissel, SFO-leder på Hou Skole, som desværre også må 
konstatere, at der er fundet nogle joints i skolegården. 

Politiet og SSP er på banen 

Hou Skole har politianmeldt de unges svineri og arbejder nu sammen med Odder Kommunes SSP-konsulent for at få 
stoppet de knap så festlige fester i skolegården. SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politiet, 
hvor formålet med samarbejdet er – sammen med forældrene – at sikre, at børn og unge i Odder Kommune har 
mulighed for en fritid uden kriminalitet og misbrug. Målet er en bevidstgørelse om ugerningerne fremfor afstraffelse. 

- Vi er i tæt dialog med Odder Kommunes SSP-konsulent, da vi gerne vil have stoppet de unges fester i skolegården, 
men ikke mindst vil vi gerne have stoppet de unges misbrug, der kan medføre store problemer for de unge mange år 
frem i tiden, fortæller Vicki Gissel, som også håber at lokalområdet vil være med til at bakke op om, at de unge bliver 
stoppet i deres misbrug og svineri. 

Hou Skole har derfor runddelt information til skolens nærmeste naboer, der flere gange er blevet generet til sent ud på 
aftenen af de unges støj og musik. Det er vigtigt for Hou Skole, at naboerne ved at der fokus på problemerne. 
Derudover håber skolen, at hvis Hou-borgerne alligevel er ude at gå en aftentur, at de vil slå et smut omkring skolen 
for at observere og vise de unge, at de ikke uset kan holde fest i skolegården. 

Fra by til land 

Unges fester i skolegårde i ferieperioder og weekender er ikke noget ukendt fænomen, heller ikke Odder Kommune, 
hvor der tidligere har været udfordringer på nogle af de store byskoler i Odder. Nu er festerne kommet til Hou og det 
fortæller lidt om de unges alder og tilhørssted. 

- Vi har nogle indikationer på i hvad retning vi skal kigge, når vi skal gætte på hvem de unge er. Erfaringerne fra 
Odder viser, at de unge er meget mobile – og så bevæger de sig rundt ud fra nye venskaber og dermed kendskab til 
mulige nye tilholdssteder, fortæller Vicki Gissel, som gerne vil opfordre til en tæt dialog mellem børn, unge og 
forældre i Hou-området, så der ved fælles hjælp blive bragt fokus på problemet – og områdets børn og unge dermed 
ikke uforvarende kommer ud i problemer. 
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