FÆLLES
RUSMIDDELPOLITIK
for uddannelsesinstitutioner
i Thisted Kommune

Ungdomsuddannelserne i Thisted Kommune har et fælles ansvar for at sikre
eleverne de bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling. Derfor
har skolerne fastsat fælles retningslinjer for alkohol og rusmidler. Det betyder,
at uanset hvor en studerende er elev på en ungdomsuddannelse i Thisted
Kommune, møder eleven de samme overordnede holdninger og retningslinjer.
Skolerne anser overdreven indtagelse af alkohol eller andre rusmidler som
modstridende i forhold til målet om, at et uddannelsesforløb præges af fagligt
udbytte og personlig udvikling. Ungdomsuddannelserne vil derfor arbejde for,
at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.

RUSMIDDELPOLITIKKENS FORMÅL ER AT
FOREBYGGE PROBLEMATISK FORBRUG VED AT
1. Påvirke rusmiddelkulturen blandt eleverne i retning af mindre forbrug
2. Oplyse om skolens forventninger til eleven
3. Forebygge at et rusmiddelforbrug hindrer elever i at gennemføre en
uddannelse
4. Sikre at sårbare elever bevarer kontakten til positive fællesskaber

ALKOHOL
•

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol i
forbindelse med skolegangen eller i skolernes umiddelbare nærhed, hvor
eleverne kan identificeres med skolerne.

•

Ovenstående gælder også på introture og til øvrige elevarrangementer
uden for skolen. Skolerne kan dog dispensere og således give tilladelse til
indtagelse af alkohol i begrænset omfang - eksempelvis på studieture.

•

I forbindelse med elevfester og cafeer kan skolens ledelse give
dispensation til indtagelse af alkohol på skolens område. Dette gælder,
hvis arrangementerne afholdes under trygge rammer, hvor der er
adgangskontrol og medarbejdere til stede.

•

Ved fester og lign. må der ikke udskænkes drikkevarer med en
alkoholprocent over 5 %. Ved særlige lejligheder (Prom Night, Lancierfest
m.m.) kan ledelsen dispensere for dette.

•

Ved fester og lignede, må der ikke udskænkes alkohol til stærkt berusede
personer.

•

Elever, der er meget berusede, bliver ikke lukket ind til festen, og forældrene
kontaktes, hvis eleven er under 18 år.

•

Det skal altid være muligt at købe alkoholfrie drikkevarer til en lavere pris
end drikkevarer med alkohol.

ILLEGALE RUSMIDLER
•

Det er strengt forbudt at møde påvirket på skolen og til skolens
arrangementer i øvrigt.

•

Forbrug, besiddelse og salg af illegale rusmidler på uddannelsesstederne vil
medføre indkaldelse til samtale med skolens ledelse og politianmeldelse.

•

Er der tale om et ”weekend-misbrug”, som påvirker en elevs hverdag på
skolen, betinges det for fortsat indskrivning på skolen, at eleven indgår i et
behandlingsforløb på Misbrugscentret.

•

Eleverne kan opleve, at skolerne vil sikre overholdelse af lovgivningen om
hash og andre euforiserende stoffer ved hjælp af iværksættelse af anden
kontrol; fx tests eller narkohunde.

HJÆLP TIL ELEVER,
SOM HAR PROBLEMER MED RUSMIDLER
•

Medarbejdere på ungdomsuddannelserne er forpligtet til at udvise
opmærksomhed i forhold til eventuelle tegn på problematisk forbrug.
Skolernes ledelse understøtter den enkelte medarbejder i at reagere
professionelt ved bekymring, og ved at give den enkelte medarbejder
tydelige og konkrete handlemuligheder.

•

Hvis en elev overtræder skolens retningslinjer, skal det forelægges skolens
ledelse. Derefter tages der stilling til, hvilke konsekvenser overtrædelsen
skal have for den pågældende elev. Ledelsen har beslutningskompetencen.

•

Hvis en elev har problemer med rusmidler, iværksættes foranstaltninger
med henblik på at vurdere det videre uddannelsesforløb samt sikre, at
eleven får professionel hjælp fra kommune eller hjemkommune. Hjemmet
bliver kontaktet, hvis den unge er under 18 år.

•

Skolerne vil forsøge at fastholde elever med et problematisk forbrug, hvis
dette vurderes som hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elevs situation
samt studiemiljøet. Det er dog et krav, at eleven viser motivation for
forandring og tager imod den hjælp, der tilbydes.

FOREBYGGELSE
•

Ved opstart af nye elever orienteres elever og forældre om rammerne i den
fælles rusmiddelpolitik.

•

Det gøres tydeligt for eleverne, hvor de kan henvende sig, hvis der
opstår behov for rådgivning og støtte i forhold til eget eller andres
rusmiddelforbrug. Eleverne opfordres til at kontakte skolernes
medarbejdere ved bekymring for medstuderende.

•

Ungdomsuddannelserne i Thisted Kommune indgår i et SSP-samarbejde
(SSP-U) omkring løbende forebyggelsestiltag for elever.

•

Skolerne accepterer ikke, at der ophænges reklamer, eller på anden måde
reklameres for alkoholprodukter på skolerne. Dette gælder også reklamer,
hvor der både implicit og eksplicit opfordres til druk.
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HANDLEPLAN VED PROBLEMATISK
RUSMIDDELFORBRUG

Bekymring
for en elev

En elev henvender
sig til en lærer

Læreren inddrager studiecoach
eller ledelsesrepræsentant

Der vurderes hvem, der skal tage den første
”formelle” samtale med eleven

Hvis eleven er under 18 år SKAL forældrene inddrages.
Hvis eleven er over 18 år inddrages forældrene, hvis eleven er indforstået

Første ”formelle” samtale.
Afdækning og vurdering i forhold til videre tiltag

UU inddrages
tlf. 99172490

Ungekonsulenten
inddrages
tlf. 21207022

Ved spørgsmål, kontakt
SSP-konsulent på tlf. 99 17 21 71

Familieafdelingen
inddrages (<18 år)
tlf. 99172473
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