
RUSMIDDELPOLITIK 
for ungdomsuddannelserne  

i Holstebro Kommune



Ungdomsuddannelserne i Holstebro Kommune har et fælles ansvar for at 
sikre eleverne de bedst mulige betingelser under deres uddannelse, og vi 
vil med denne rusmiddelpolitik motivere elever, forældre og medarbejdere 
til at tage et fælles ansvar for at sikre et godt miljø, hvor der er de bedste 
betingelser for fagligt udbytte, personlig og social udvikling.

Ungdomsuddannelserne anser indtagelse af alkohol  i skoletiden som 
modstridende i forhold til målet om, at et uddannelsesforløb præges af et 
fagligt udbytte og en personlig udvikling. Ungdomsuddannelserne vil derfor 
arbejde for, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol.
Illegale rusmidler er ikke tilladt på noget tidspunkt.

Rusmiddelpolitikken har til formål at: 
º Påvirke alkoholkulturen blandt eleverne i retning af et mindre forbrug.

º Oplyse om skolens forventninger til eleven.

º Forebygge, at et rusmiddelforbrug hindrer eleven i at gennemføre en  
 uddannelse.

º Sikre at sårbare elever bevarer kontakten til positive fællesskaber.

º Sikre at ingen tager illegale rusmidler mens de går på en ungdoms- 
 uddannelse.

Alkohol:
º Det er ikke tilladt at indtage alkohol i undervisningstiden,  
 hverken på eller udenfor skolens område. 

º Det er ikke tilladt at møde op til undervisning i påvirket tilstand.

Lukkede arrangementer:
Undtagelsesvis kan der sælges alkohol til elever til lukkede fester eller 
lignende arrangementer, hvor der kun er adgang for den enkelte skoles 
elever.

º Eleverne må ikke medbringe drikkevarer til skolens arrangementer.

º Stærkt berusede elever kan ikke få udskænket alkohol, men vil blive  
 bortvist fra arrangementet. Hvis det skønnes nødvendigt kontaktes 
 forældrene eller andre med relationer til eleven med besked om  
 afhentning.

Illegale rusmidler:
º Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af illegale rus- 
 midler i undervisningstiden eller indenfor skolernes område. 

º Påvirkede elever eller gæster hjemsendes fra undervisningen samt  
 nægtes adgang til arrangementer på skolen.

º Ved mistanke om brug af illegale stoffer laves en indberetning til  
 kommunen, hvis eleven er under 18 år.

º Besiddelse og salg af illegale stoffer medfører politianmeldelse.  
 Forældre informeres, når eleven er under 18 år, og der indsendes en  
 underretning til kommunen.

Hjælp til elever, der har problemer med rusmidler:
º Medarbejderne på ungdomsuddannelserne er forpligtet til at udvise  
 opmærksomhed i forhold til tegn på problematiks forbrug.
 Skolernes ledelse understøtter den enkelte medarbejder i at reagere  
 professionelt ved en bekymring.

º Hvis en elev har problemer med rusmidler, iværksættes foranstalt- 
 ninger med henblik på at vurdere det videre uddannelsesforløb samt  
 sikre, at eleven får professionel hjælp fra kommunen.
 Hjemmet bliver kontaktet, hvis den unge er under 18 år.

º Skolerne forsøger 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 ud- 
 viser motivation for forandring og tager imod den givne hjælp.

Forebyggelse:
º Ved studiestart orienteres elever og evt. forældre om rammerne i  
 den fælles rusmiddelpolitik.

º Det tydeliggøres for eleverne, hvor de skal henvende sig, hvis der op- 
 står behov for støtte og rådgivning i forhold til eget eller andres rus- 
 middelforbrug. Eleverne opfordres til at kontakte skolens medarbej- 
 dere ved bekymring for skolekammerater.

º Skolerne accepterer ikke, at der reklameres for alkoholprodukter eller  
 arrangementer, hvor der opfordres til druk.

º Ungdomsuddannelserne i Holstebro Kommune indgår i SSP arbejdet  
 omkring løbende forebyggende tiltag for elever.

Handleplan:
Ungdomsuddannelserne forpligter sig på at have en synlig handleplan, der 
er kendt af alle på uddannelserne.
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