
Kæru foreldrar og forráðamenn   

Nemendafélag MH heldur nýnemaball 22. september í Gamla Bíó.  Húsið verður opnað kl. 

22:00, því lokað kl. 23:00 og ballinu lýkur  kl. 01:00.   

• Ballið er áfengis- og vímulaust eins og öll önnur böll á vegum skólans.  

• Félagsmálafulltrúar og forvarnarfulltrúi skólans verða á staðnum auk aðkeyptar 

gæslu.  

• Nemendur þurfa að hafa skilríki og miða til að komast inn á ballið.   

• Foreldraráð MH og forvarnarfulltrúi hvetja foreldra til að leyfa ekki eftirlitslaus 

partý, kaupa ekki áfengi fyrir unglingana sína og sækja unglingana að balli loknu.   

• Ef nemandi kemur undir áhrifum á ballið verður haft samband við forráðamann og 

hann beðinn að sækja unglinginn sinn.  

o Ef til þess kemur fer viðkomandi nemandi sjálfkrafa í bann á næsta balli 

ásamt því að forvarnafulltrúi skólans kallar hann til sín ásamt foreldrum 

einhvern næstu daga eftir ballið. 

• Foreldráð óskar eftir foreldrum til að vera í raðagæslu fyrir utan Gamla Bíó milli 

22:00 og 23:30.  

o Starf þeirra sem mæta í raðagæslu felst í því að vera sýnileg og til staðar 

fyrir unglingana okkar áður en þau fara inn á ballið. 

o Raðagæsla hefur forvarnargildi og hvet ég áhugasama til að hafa samband, 

fridur@mh.is 

 

Fríður Reynisdóttir forvarnarfulltrúi og  Foreldraráð MH   

_________________________ 

 

Dear parents and custodians.  

Thursday 22 September there will be a MH-dance at Gamla Bíó Ingólfsstræti  2a. The 

house opens at 22:00, closes at 23:00 and the dance ends at 01:00.   

Same rules hold at this dance as at other MH dances, it´s nonsmoking and all use of 

alcohol and drugs is prohibited. Students have to have their ticket and personal ID at the 

entrance.    

Parents are encouraged to pick up their teenagers after the dance and not to allow 

unattended parties before or after the dance.    

Fríður Reynsdóttir and  

The MH parent council    
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