Rusmiddelspolitik for elever på Videbæk Skole
Værdier og mål
Formålet med rusmiddelpolitikken er, at der på Skolen arbejdes målrettet med at fremme
elevernes viden og bevidsthed om rusmidler, at skolen medvirker til at gøre det socialt
acceptabelt at sige nej til rusmidler, samt at skolen medvirker til at udskyde debutalderen
for rusmidler.
Rusmiddelpolitikken har også til formål at medvirke til at løse enkeltes elevers problemer,
som følge af omgang med rusmidler. Skolen vil i undervisningen arbejde med emner, der
kan være med til at forebygge, oplyse og udbrede viden omkring rusmidler. Således at
eleverne bliver rustet til at kunne håndtere situationer med rusmidler.
Skolen vil sikre, at forældrene får relevante oplysninger om rusmidler, oplysninger om
forebyggelse af tidlig alkoholdebut, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af
holdninger til rusmidler samt indgåelse af forældreaftaler.
Rusmiddelpolitikken omhandler alkohol, tobak, e-cigaretter, hash og andre euforiserende
stoffer.
Indtagelse af disse stoffer er særdeles sundhedsskadelige og betyder bl.a. svigtende
koncentrationsevne/indlæring, afhængighed, såvel psykisk og fysisk, som økonomisk, at
uddannelsen ikke gennemføres, økonomisk kriminalitet og dårlig livskvalitet.

Forebyggelse
På baggrund af dette deltager skolen i lokalområdets SSP, der er et
kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem
S: Skolerne i området
S: Socialforvaltningen, forebyggelseskonsulenten og
P: Politiet
- samt lokalområdets ungdomsinstitutioner.
Skolen ønsker med dette samarbejde at medvirke til et samordnet forebyggelsessystem,
der også forebygger kriminel adfærd – specielt i omgang med ulovlige rusmidler og
omsætningen af disse blandt unge.

Undervisningen
Rusmiddelundervisningen er en integreret del af undervisningen i Sundheds- og
seksualundervisning og familiekundskab i hele skoleforløbet. Det er den enkelte lærers og
klasseteamets ansvar, at der gennemføres en relevant undervisning inden for området.
Undervisningen om rusmidler følger SSP-guidens beskrivelse af relevante emner på de
forskellige klassetrin.
I 7. til 9. klasse intensiveres undervisningen og forældreinddragelsen i forebyggelsen.
Dette sker dels på forældremøder og/eller på et fælles arrangement om rusmidler for alle
elever i udskolingen.
Forældresamarbejde
Skolen ønsker via samarbejde med SSP, at forældrene skaber et stærkt og trygt
fællesskab, hvor de kan lave aftaler og forventningsafklare indbyrdes.
Via vores samarbejde med SSP vil vi give forældrene og eleverne mulighed for at få
oplysning om rusmidler og forebyggelsen af misbrugsproblemer. Det er skolens
forventning, at forældrene indgår aktivt og positivt i dette arbejde, og at de indgår i
udarbejdelsen af fælles aftaler for de enkelte klasser.
Skolen stiller gerne lokaler til rådighed for arrangementer, hvor forældre laver aftaler.
Skolens regler for euforiserende stoffer, doping samt andre rusmidler
På skolens område, herunder udendørsarealerne er det strengt forbudt at indtage,
besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler samt dopingpræparater.

Regler for alkohol
Ved arrangementer på skolen, hvor elever deltager, må der ikke indtages alkohol – fx ved
grillaftner.

Generelt
Det er strengt forbudt at møde til undervisningen eller andre aktiviteter på skolen i påvirket
tilstand, og det påhviler enhver ansat at gribe aktivt ind, hvis en person/personer indtager
rusmidler af enhver art, eller optræder i rusmiddel påvirket tilstand på skolens område.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i rusmiddelpolitikken
Elever, der overtræder skolernes regler i rusmiddelpolitikken eller lovgivning om
euforiserende stoffer, vil blive indkaldt sammen med forældrene til en samtale med
ledelsen og kan risikere bortvisning fra arrangementer, bortvisning fra skolen i et antal
dage eller i yderste konsekvens permanent bortvisning fra skolen.

Overtrædes reglerne under en studietur, ekskursion eller et andet arrangement, vurderer
den ansvarlige leder, om:





Der skal sanktioneres over for eleven efter hjemkomst, jf. ovenfor - i dette tilfælde
skal dette og begrundelsen herfor meddeles eleven på studieturen, ekskursionen
eller elevarrangementet.
Eleven skal hjemsendes for egen regning.
Studieturen skal afbrydes i utide, hvis overtrædelserne er omfattende og udbredte.

Eleverne kan opleve, at skolerne vil sikre overholdelse af lovgivningen om hash og andre
euforiserende stoffer ved hjælp af iværksættelse af forskellige tiltag fx tests.
Hjælp til elever, som har problemer med rusmidler
Hvis det konstateres, at en elev har problemer med alkoholiske drikke eller øvrige
rusmidler, vil der øjeblikkeligt blive indkaldt til et netværksmøde bestående af elev,
forældre, lærer, pædagog, skoleleder, SSP medarbejder og sagsbehandler og der vil evt.
blive taget kontakt til et misbrugscenter.
Sagen vil hurtigt blive behandlet med henblik på, at den unge skal kunne fortsætte sit
skoleforløb.
Er der evt. tale om kriminelle forhold, vil sagen blive overdraget til SSP/politi eller andre
relevante myndigheder. Evt. rusmidler vil blive konfiskeret og overdraget til politiet.
Alle sager af denne type vil blive behandlet skriftligt, herunder underretning til kommunen,
og der vil løbende blive fulgt op på eleven.

Børn og unge med misbrugsrelaterede problemer
I tilfælde af et konstateret misbrugsproblem hos en elev henvises
familien til familierådgivningen eller kommunens
rusmiddelkonsulent.
Forankring, formidling og evaluering
Skolens ledelse er overordnet ansvarlig for rusmiddelpolitikken,
og at denne løbende evalueres. Rusmiddelpolitikken evalueres
og revideres første gang i 2019, og herefter evalueres denne
hvert andet skoleår.
Rusmiddelpolitikken skal være tilgængelig for forældre via
ForældreIntra og offentlig via skolens hjemmeside.
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