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Paintball med vandballoner 
Formålet er at skabe fællesskab og 
bevægelse på tværs af klasser og årgange. 

Idéen går ud på, at klasserne dyster mod 
hinanden to og to i paintball med 
vandballoner. Hver klasse medbringer selv 
vandballoner og/eller vandpistoler. 
Vandballoner fyldes op med vand og 
frugtfarve, og folk har egne vandpistoler med, kan de fyldes med det samme. Nu gælder 
det for klasserne om at skyde de andre, så de ikke har flere spillere på banen. Den klasse, 
der har skudt alle eleverne i den anden klasse, vinder og går videre til næste runde. Det 
optimale ville være at spille det i en skov eller et andet sted, hvor der er forhindringer.  

Samarbejdspartner: Fx elevrådet eller et aktivitetsudvalg på skolen.  

Idéen udspringer fra Viborg Gymnasium og hf og Bagsværd Kostskole og Gymnasium 

 

Skvatbold 
Formålet er at hele gymnasiet mødes og har det sjovt sammen og på den måde lærer 
hinanden bedre at kende på tværs af klasser og årgange. 

Aktiviteten er en fodboldturnering, der spilles på store presenninger, som er fyldt med 
sæbevand. Der spilles korte kampe, og tilskuerne til kampen har vandballoner, som de 
kan kaste ind på spillerne. I finalen bliver spillerne bundet sammen i par med en snor om 
benene. Der er musik under hele turneringen, og efterfølgende er der ”afterparty” med 
fællesdans på presenningerne, inden der bliver ryddet op.  

Samarbejdspartner: Fx lærere og elevrådet. 

Idéen udspringer fra Det frie Gymnasium  
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Udflugter til stranden

 
Formålet er at tage væk fra gymnasiet og lære de andre klasser på årgangen at kende i 
en ny kontekst.  

Aktiviteten går ud på, at hele 1.g-årgangen tager på stranden og bader, spiller spil, spiser 
kage, hygger og hører musik. Hver klasse får tildelt en aktivitet eller noget andet, de skal 
stå for at planlægge fx medbringe kage eller musik. Klasserne skiftes til at have ansvar for 
de forskellige ting. 

Samarbejdspartner: Fx årgangens lærere eller elevrådet. 

Idéen udspringer fra Det frie Gymnasium  
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Film-festival

 
Formålet er, at eleverne kan mødes og lave noget sjovt og anderledes, end de plejer. 

Idéen går ud på at lave en filmfestival, hvortil eleverne selv skal producere film. Filmene 
kan fx produceres som en del af undervisningen, hvor eleverne kan lave film i forskellige 
fag fx kan de genskabe et historisk event eller lave en film på et fremmedsprog. Hvis der 
er mulighed for det på gymnasiet, kan man omdanne et lokale til en gymnasiebiograf – 
enten som en del af festivallen eller permanent. Man kan enten vise filmene løbende eller 
lave en stor event til sidst, hvor man viser alle filmene. 

Samarbejdspartner: Fx mediefagslærerne og skolens ledelse. 

Idéen udspringer fra Herlev Gymnasium 
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Overlevelsestur

 
Formålet er, at klassen skal rystes sammen og lære hinanden ekstra godt at kende. 

Idéen går ud på, at klassen skal på overlevelsestur sammen. Undervejs skal klassen ud 
på forskellige poster. Klassen inddeles i hold. Ved de forskellige poster vil der være en 
udfordring, som hver gruppe skal besvare/løse. Hvis man løser opgaven rigtigt, vil man få 
ekstra mad eller lignende. Et par stykker fra klassen skal forberede turen og fx handle ind 
inden turen. Ved posterne skal der evt. stå lærere eller ældre elever, som holder styr på 
konkurrencen.  

Samarbejdspartner: Fx klassens lærere og ældre elever. 

Idéen udspringer fra Ishøj Gymnasium 
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Folkedans og fællesspisning 
Formålet er at bringe klassen tættere sammen ved at lave noget sjovt og utraditionelt. 

Idéen går ud på, at klassen tager ud og danser folkedans sammen for derefter at afslutte 
med fællesspisning. Det kan fx gøres en dag, hvor man har tidligt fri eller i weekenden. 
Igennem dansen kan klassen grine og bevæge sig sammen. Bagefter har alle noget de 
kan snakke om til fællesspisningen. Dansen kan senere bruges som brain break i 
undervisningen eller i pauserne.  

Samarbejdspartner: Fx den lokale danseklub eller familie/venner, som kan undervise i 
folkedans. 

Idéen udspringer fra Ishøj Gymnasium 
 

Vanddag 
Formålet er at arrangere en dag, hvor eleverne kan mødes og have det sjovt med 
hinanden og samtidig blive præsenteret for en masse aktiviteter, som de kan lave sammen 
i deres fritid. 

Idéen går ud på, at der skal arrangeres en vanddag. Dagen skal foregå som en ekstra 
idrætsdag, hvor eleverne bliver introduceret for forskellige tiltag, som kan laves i vandet. 
Det kan bl.a. være kajak, roning, svømning, vandkamp, windsurfing, jetski og banan. 
Aktiviteten kan også foregå som et arrangement i ny og næ, hvor man laver forskellige 
aktiviteter ved vandet sammen.  

Samarbejdspartner: Fx lærere, elevråd og foreninger.  

Idéen udspringer fra Morsø Gymnasium  

 
Kano improvisation 
Formålet er at lave et nyt og anderledes arrangement for eleverne på gymnasiet. 

Idéen er at tage på en kanotur, hvor der skal være forskellige temaer/scenarier. Det kan fx 
være vikinger på togt eller militærbase. Alle sejler sammen afsted (enten klassevis eller 
årgangsvis) og undervejs vil der blive lavet stop, hvor man kan lave impro-teater og andre 
lege. Hvis man har lyst, kan man vælge at overnatte i telt.  

Samarbejdspartner: Fx elevrådet, teater/improvisationsgrupper og/eller en kanoklub. 

Idéen udspringer fra Morsø Gymnasium  
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BATTLE OF THE BANDS  
Formålet er at skabe en event, hvor eleverne kan mødes og være sociale sammen, imens 
de laver velgørende arbejde. 

Idéen går ud på, at skolens egne og lokale bands kommer og holder en koncert for alle på 
skolen - helst til en fredagscafe, men kan også være på en anden hverdagsaften. Det er 
en velgørenhedskoncert, så der vil blive taget et symbolsk beløb i entré på 25-30 kroner, 
som så går til et velgørende formål fx Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen eller 
lignende.  

Samarbejdspartner: Fx skolens ledelse, musiklærere, elevrådet, fredagscaféudvalget, 
lokale bands og den lokale musikskole.  

Idéen udspringer fra Paderup Gymnasium  

 
Colourtag 
Formålet er at lave en anderledes sjov leg, hvor klasserne skal arbejde sammen for at 
prøve at besejre de andre klasser.  

Idéen går ud på, at man leger en form for krig, hvor man skyder hinanden med små bolde, 
der indeholder kartoffelmel og frugtfarve. Nu går det ud på at jagte og skyde hinanden. Det 
hold, hvis farve er flest steder, når tiden er gået, vinder.  

Samarbejdspartner: Fx elevrådet og/eller idrætslærerne. 

Idéen udspringer fra Paderup Gymnasium  
 

Gemmeleg 
Formålet er at lave en sjov aktivitet, hvor alle elever og lærere kan have det sjovt 
sammen. 

Aktiviteten går ud på, at alle eleverne på gymnasiet mødes til en omgang gemmeleg med 
lærerne i den sidste time en onsdag. Alle eleverne skal gemme sig rundt omkring på 
gymnasiet. Det aftales i fællesskab, hvilket område det er tilladt at gemme sig i. Når alle 
eleverne har gemt sig, skal lærerne finde dem. Hvis lærerne har fundet mere end 80 % af 
eleverne, når timen er gået, vinder lærerne - ellers vinder eleverne! Der bliver ført fravær til 
sidst, imens der bliver talt sammen, hvor mange der er blevet fundet. 

Idéen udspringer fra Paderup Gymnasium  



7 
 

Vinterbadning  
Formålet er at lave en fælles aktivitet, hvor alle 
kan være med, og man kan få en frisk start på 
dagen. 

Idéen går ud på, at man én gang om måneden 
tager ud til stranden og vinterbader. Der bliver 
oprettet en begivenhed for alle på Facebook, hvor 
det også meldes ud, hvor og hvornår der er vinterbadning. Efter badningen cykler alle 
fælles ind til gymnasiet til den første time. 

Samarbejdspartner: Fx idrætslærerne eller elevrådet.  

Idéen udspringer fra Paderup Gymnasium  
 

Bålhygge 
Formålet er at styrke fællesskabet i 
klassen.  

Idéen handler om, at klassen sammen skal 
cykle ud til stranden og holde en bålaften. 
Der skal medringes musik og dej til 
snobrød, så man både kan hygge, synge og 
danse natten lang. Der vil være fællessang, 
og hvis man er frisk, kan man tage sig en 
aftendukkert.  

Idéen udspringer fra Sorø Akademis Skole 
 

Klassedag 
Formålet er at skabe mere fællesskab i klassen.  

Idéen går ud på, at klassen skal lave forskellige aktiviteter sammen og lære hinanden 
bedre at kende. Aktiviteterne kan fx være hockey på en presenning, som er smurt med 
sæbe og vand, fodbold, hvor alle der spiller, har plastikkopper med hul i foran øjnene eller 
ultimate, hvor man er bundet sammen to og to. Om aftenen skal klassen grille, hygge og 
have det lækkert med hinanden!  

Samarbejdspartner: Fx idrætslærerne eller 2.g’erne og 3.g’erne 

Idéen udspringer fra Viborg Gymnasium og hf 


