
Sikkerhet ved store arrangement 
Skolekonserter med stående publikum 

Dette dokumentet er en liten erfaringsrapport fra avvikling av skolekonserter med Dualist Inquiry (IN) 

og Mathias Stubø (NO) 04.11-07.11.2014. Konsertene fant sted på Cosmopolite scene i Oslo og var et 

klubbkonsept med stående publikum. Det ble avviklet totalt 8 konserter med mellom 350 og 650 

elever per konsert. 

Det finnes mange gode sikkerhetshåndbøker for avvikling av store arrangement, men det er en del 

ekstra hensyn man må ta når man skal arrangere konsert for ungdomskoleelever. Dette gjelder 

hovedsakelig om man bestemmer seg for å gjøre et arrangement med stående publikum – noe som i 

seg selv må tenkes nøye gjennom. Hva vil man oppnå med stående publikum? Er det en essensiell del 

av opplevelsen? Ettersom målet med Dualist Inquiry og Mathias Stubø var å skape klubbstemning og 

få folk til å danse, var det avgjørende å ha stående publikum. 

Til grunn for alt ligger målet om at arrangementet skal være trygt, trivelig, sikkert og profesjonelt for 

publikum, artister, personell og andre involverte  (Inga Moen Danielsen og Svein-Egil Hernes om 

sikkerhet ved store arrangement) 

Derfor; dette er ikke et dokument som erstatter sikkerhetshåndbøker for store arrangement, men et 

tillegg. 

1. Planlegging 

Skolesammensetning 

Se over hvilke skoler som skal på konsertene. Er det noen hensyn man bør ta i forhold til hvilke skoler 
som er satt opp på samme konsert? Dette er kanskje spesielt viktig for Oslo. Her oppdaget vi en 
forskjell i atferd på publikum som kom fra østkantskoler og vestkantskoler, og en konflikt oppsto i 
møte mellom disse. Det kan være en idé å snakke med noen på huset som kjenner godt til Oslo. 

Kontakt skolene 

Det er lurt å ringe skolene som skal komme på konsertene og informere om at det er en stående 

konsert. Man bør også forklare litt mer inngående hva som skal foregå. Man kan også på dette 

tidspunkt gi beskjed om at man ønsker at lærerne opplever konserten med (og blant) publikum. Om 

man ikke får gjort dette er man nødt å gi denne beskjeden til lærerne i det de ankommer 

konsertstedet. De må få beskjed om at de også må påse at elevene oppfører seg, samtidig må man 

være nøye med å forsikre dem om at det er et trygt og kontrollert arrangement som vi tar 

hovedansvar for. 

Risikovurdering 

Gjør en risikovurdering av arrangementet. Se sikkerhetshåndboka utgitt av Norsk Rockforbund i 

2006. Risikovurderingen bør ha med eventuelle hendelser som kan oppstå, hvor sannsynlig det er at 

det vil skje, hva konsekvensen vil være hvis det skjer og hvilke tiltak man gjør for å forhindre at det 

skjer. Man kan selv velge hvor omfattende en risikovurdering skal være, men en topp ti risikoanalyse 

for sikkerheten rundt selve arrangementet må betraktes som et minimum. 



Eksempel 

Nr Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Tiltak 
 Hva frykter du vil skje? Hva er sannsynligheten 

for at det skjer 
Beskriv hva 
konsekvensen vil være 

Beskriv hvilke tiltak som 
kan gjøres for å unngå at 
dette skjer, eller 
reduserer konsekvensen 
av at det skjer 

1 Stagediving Uten barrikader, 
sannsynlig 

Skade på en/flere 
publikummere 

Barrikader om mulig, 
vakter ved scenen, 
informere musikere om 
at de ikke skal invitere 
publikum på scenen 

2 Noen besvimer / 
Får et illebefinnende 

Mindre sannsynlig 
 
(det er jo en 
skolekonsert på dagtid 
som foregår over ca 40 
minutt) 

Vakt og eventuelt lærer 
må følge elev ut, om 
situasjon ikke bedrer 
seg tilkalle ambulanse. 
Verste tilfelle stoppe 
konsert 

Sørge for at det ikke blir 
stort press blant 
publikum, rullerende 
vakter. Legge konserten 
tidlig høst/sen vår så 
elever ikke kommer med 
tjukke vinterjakker. Ha 
vann tilgjengelig. Ha nok 
vakter til å kunne avse 
noen ved en eventuell 
situasjon. God 
kommunikasjon og rask 
respons. 

 

2. Gjennomføring 

Vakthold 

Å være vakt på skolekonsert med stående publikum er en krevende oppgave som krever godt 

informerte og oppmerksomme vakter. Ofte får man muligheten til å leie inn personell fra scenen 

man booker. Dette kan være et mindre gunstig alternativ i forhold til å booke på vakter du selv 

kjenner og stoler på. Som vakt på skolekonsert kan man ikke forvente å stå stille langs en vegg og 

betrakte publikum, man må streife og være proaktiv. 

En vanlig tommelfingerregel for vakthold ved konserter er én vakt per 100 publikum. Dette gjelder 

ikke på denne type konsert. Tenk gjerne 1 vakt per 70 publikum, eller mer. Dette må ses i forhold til 

konsertscene også. Man bør ha vakter på alle branndører, og mange streifvakter som kan bevege seg 

rundt i lokalet og gripe inn i løpet av kort tid der det trengs.  Første dag skal alltid en ansvarlig fra 

konsertscenen vise alle vakter rundt og forklare rutiner ved brann. 

Barrikader 

Det er lurt å bruke barrikader om man har mulighet til det. I verste fall kan elever begynne å klatre 
opp på scenen og dra med seg flere (og flere). Begynner de å stagedive fra scenen er det en veldig 
alvorlig og farlig situasjon. Dette skal ikke forekomme. Se risikovurdering over. 



Galleri 

Det er best å unngå å bruke galleri. Det blir veldig fort uoversiktlig og skaper et mye større 

vaktbehov. Om det i tillegg er en konsert hvor man skal oppfordre publikum til å danse så bør man 

ikke ekskludere noen ved å plassere de på galleriet.  

Antall 

500 elever er anbefalt maks antall på stående konserter. Man skal ha mulighet til å nå frem på veldig 

kort tid og det er ikke mulig om man fyller et lokale med stort mer. Det viktigste er at man 

gjennomfører et oversiktlig og sikkert arrangement. 

 

Hanne Sætre Thunestvedt , 4. desember 2013 


