RUSMIDDELPOLITIK

For uddannelsesinstitutionerne i Morsø Kommune

Ungdomsuddannelserne i Morsø Kommune har et fælles ansvar for at
sikre eleverne de bedste betingelser for læring og personlig udvikling
Derfor har uddannelsesstederne fastsat fælles rammer og retningslinjer for alkohol og rusmidler og tager med
rusmiddelpolitikken et fælles ansvar for at forebygge et problematisk rusmiddelforbrug.
Politikken er et led i SSP-samarbejdet og er udviklet i samarbejde med den Kommunale Ungeindsats og Rusmiddel
teamet i Morsø Kommune. Følgende uddannelsesinstitutioner står bag rusmiddelpolitikken: Morsø Gymnasium,
EUC Nordvest, Thy-Mors HF og VUC, FGU Nordvest, 10’eren og Morsø Ungdomsskole.
Bemærk i øvrigt, der kan være uddannelsessteder, der har skærpet reglerne yderligere - for mere info jf. det
enkelte uddannelsessteds studie- og ordensregler.

Rusmiddelpolitikkens FORMÅL er, at forebygge et problematisk forbrug af rusmidler ved at:
•
•
•
•

Påvirke rusmiddelkulturen blandt eleverne i retning af mindre forbrug
Oplyse om uddannelsesstedets forventninger til eleven
Forebygge at et rusmiddelforbrug hindrer elever i at gennemføre en uddannelse
Sikre at sårbare elever bevarer kontakten til positive fællesskaber

UDDANNELSESSTEDERNES ANSVAR
– sådan handles der, hvis en elev har problemer med rusmidler

• Hvis en elev overtræder retningslinjer, skal dette forelægges uddannelsesstedets ledelse. Derefter tages
der stilling til, hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have for den pågældende elev. Det er ledelsen som
har beslutningskompetencen.
• Medarbejderne på uddannelsesstederne er forpligtede til at være opmærksomme på eventuelle tegn på et
problematisk forbrug af rusmidler hos eleverne - dette være i skoletiden såvel som i fritiden. Evt. tegn kan
være: Lavt aktivitetsniveau, dårligt fremmøde, manglende opgaveafleveringer, koncentrationsbesvær, dårlig
trivsel og manglende eller negative sociale relationer.
• Hvis en medarbejder har mistanke om, at en elev har et problematisk forbrug af rusmidler, er medarbejderen
forpligtet til at agere så tidligt som muligt herpå.
• Uddannelsesstedets ledelse understøtter medarbejderne i at agere professionelt ved en bekymring, og
giver den enkelte medarbejder tydelige og konkrete handlemuligheder.
• Uddannelsesstederne vil forsøge at fastholde elever med et problematisk forbrug, hvis dette vurderes
hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elevs situation samt studiemiljø. Det forventes dog, at eleven viser
motivation for forandring og tager imod den hjælp, der tilbydes.

Retningslinjer i forhold til

ILLEGALE RUSMIDLER
• Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af illegale rusmidler i undervisningstiden eller inden
for skolernes områder. Dette gælder uanset hvor undervisningen foregår eller hvilket arrangement skolen
anvendes til.
• Forbrug eller besiddelse af illegale rusmidler på skolernes områder vil til enhver tid føre til en samtale
med den enkelte skoles ledelse.
• Besiddelse og salg af illegale rusmidler er kriminelt. Salg og besiddelse af illegale rusmidler på skolernes
områder eller til uddannelsesstedernes arrangementer vil medføre bortvisning og politianmeldelse.
• Elever eller gæster, der vurderes at være påvirkede af illegale rusmidler, kan uden yderligere grund
hjemsendes fra undervisningen eller arrangementer samt nægtes adgang til kommende arrangementer
på den pågældende skole. Skolerne forbeholder sig desuden ret til, ved mistanke, at teste eleverne
(jf. den enkelte skoles studie- og ordensregler).

Retningslinjer i forhold til

ALKOHOL
• Det er ikke tilladt at indtage alkohol i undervisningstiden, hverken på skolernes områder eller uden for
skolernes områder.
• Det er på intet tidspunkt tilladt at medbringe alkohol på skolernes områder heller ikke til skolernes fester - bemærk dog at særlige regler gælder for uddannelsessteder med skolehjem (jf. den enkeltes skoles
studie- og ordensregler).
• Det er ikke tilladt at møde op til undervisningen i beruset tilstand.
• I forbindelse med skolernes fester, kan det være tilladt at udskænke alkohol med en alkoholprocent på
maksimalt 5%. Derudover kan der til visse fester udskænkes bordvin, men aldrig noget der er stærkere.
- Er der tale om åbne fester, udskænkes der ikke alkohol til personer under 18 år.
- Der udskænkes ikke alkohol til personer, der er stærkt berusede.
- Personer som er stærkt berusede/påvirkede ved ankomst til et arrangement på skolen bliver afvist i døren
- Det skal altid være muligt at købe alkoholfrie drikkevarer billigere end drikkevarer med alkohol.
• Uddannelsesstedets ledelse kan ved særlige arrangementer dispensere fra reglerne og give tilladelse til
indtagelse af alkohol i et begrænset omfang - eksempelvis på studieture eller til galla.

HANDLEPLAN ved bekymring for problematisk rusmiddelforbrug
• Det vil altid tilstræbes at få samtykke fra
eleven til at inddrage forældrene
• Hvis eleven er under 18 år skal forældrene
inddrages
• Desuden skal Center for Børn og Familier
underrettes ved særlig alvorlig bekymring
• Det er ressourcepersonen, som skal informere repræsentant fra den Kommunale
Ungeindsats om sin bekymring, så der kan
kaldes til netværksmøde

BEKYMRING OPSTÅR
BEKYMRING AFDÆKKES
Snak med dine kolleger
Inddrag SSP
BEKYMRINGSSAMTALE
Relevant ressourceperson
forestår samtalen
NETVÆRKSMØDE
Repræsentant fra den
Kommunale Ungeindsats
indkalder til mødet

ER DER FORTSAT BEKYMRING FOR ET PROBLEMATISK RUSMIDDELFORBRUG, INDDRAGES RUSMIDDELTEAMET

KONTAKTOPLYSNINGER KOMMUNEN
SSP-koordinatorer
Telefon: 9970 6288 eller 2256 9512
Repræsentant Ungeindsatsen
Telefon: 5131 9391
Center for Børn og Familier
Telefon: 9970 6676 eller 9970 6672

KONTAKT RUSMIDDELTEAMET
MAN.-FRE. KL. 8.00-9.00
Telefon: 9970 6268
9970 6265
9970 6266

VEJLEDENDE SAMTALE
SCREENING
NETVÆRKSMØDE
INITIATIV IVÆRKSÆTTES

SSP Mors
Ungdomsskolen

