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Rusmiddelpolitik
Vi prioriterer på Skansevejens Skole at sætte målrettet ind, hvor skolen identificerer rusmiddelproblematikker i
forhold til skolens elever.
Der må under ingen omstændigheder være medarbejdere, elever eller forældre der er påvirket af rusmidler.
Rusmiddelmisbrug er ikke en privat sag.
Formål
• At formulere skolens holdning til rusmidler
• At forebygge rusmiddelmisbrug
• At arbejde forebyggende i forhold til børn og unges brug af rusmidler
• At skabe grundlag for børn og unges trivsel ved at se dem i et helhedsperspektiv og dermed have fokus på
et eventuelt rusmiddelmisbrug i familien
Med politikken ønsker vi at sætte fokus på og formidle, at beruset adfærd ikke er acceptabelt på skolen, og at
vi som fagpersoner handler herpå. Det er hverken acceptabelt, at medarbejdere, elever eller forældre er
påvirket af rusmidler. Desuden ønsker vi at udskyde de unges alkoholdebutalder, ligesom vi er opmærksomme
på, hvordan rusmiddelmisbrug i børns og unges omgivelser har betydning for deres trivsel.
Ved udarbejdelse af rusmiddelpolitikken bevæger vi os i spændingsfeltet mellem at have tillid til, at
medarbejdere og forældre kan nyde eksempelvis alkohol uden at blive berusede. Samtidig med at vi er
bevidste om de signaler, vi sender til børn og unge ved indtagelse af eksempelvis alkohol. Det vigtigste for os
har i den sammenhæng været, at vi voksne skal være gode rollemodeller for vores børn og unge.
Skolens holdninger og værdier i forbindelse med rusmidler:
• At vi ønsker en kultur, hvor fællesskaber og samhørighed ikke forudsætter indtagelse af rusmidler.
• At rusmidler ikke er noget for børn og unge.
• At medarbejdere, der opholder sig på skolen, altid opfattes som professionelle og ikke som privatpersoner
• At rusmiddelmisbrug ikke er en privatsag.
• At det er alles ansvar at tage misbrugsproblemer op, ligesom det er et fælles ansvar for medarbejderne og
skolebestyrelsen/forældrerådene at rusmiddelpolitikken overholdes.
Målgruppe
Rusmiddelpolitikken har fokus på eleverne, samt de voksne der omgiver dem, både i skoleregi og i privatregi.
For eleverne gælder
• At de ikke må indtage rusmidler på skolen, hverken til fester eller ved arrangementer i klub eller skoleregi.
• At forældrene kontaktes og involveres, hvis deres barn eller unge opleves påvirket, eller der er kendskab til
misbrug.

For forældrene gælder:
• At synligt påvirket adfærd ikke accepteres i skolen, og at en sådan adfærd vil medføre en reaktion fra de
professionelle.
For medarbejderne gælder:
• At det ikke accepteres, at medarbejdere eller ledere under udførelse af deres arbejde er påvirket af
rusmidler.
• At vi reagerer, hvis vi oplever en bekymring for en kollegas/medarbejders rusmiddelforbrug.
• At vi som professionelle er opmærksomme og handler på elevernes brug af rusmidler.
• At vi som professionelle ved bekymring for et barns trivsel om nødvendigt også inddrager forældrenes
eventuelle misbrug i drøftelserne om barnets trivsel.
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