RUSMIDDELPOLITIK FOR ELEVER OG KURSISTER

Rusmiddelpolitik for elever og kursister
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern (UCRS i det følgende) ønsker at tage det samfundsmæssige ansvar
alvorligt for på den ene side at skabe klare og logiske retningslinjer for elevernes og kursisternes forhold til
og brug af rusmidler og på den anden side at sikre et miljø og forhold der både understøtter samfundets
generelle holdning til rusmidler samt ungdomskulturen. Formålet er at skabe forhold, der gør, at elever,
kursister og ansatte kan navigere trygt og sikkert i vores skolemiljø.
Elevernes og kursisters rusmiddel forbrug – inklusiv det forbrug, der ligger uden for skolen – influerer på
deres deltagelse i og udbytte af undervisningen. Såvel beruselse som eftervirkninger heraf er uacceptable.
Rusmiddelpolitikken omfatter såvel alkoholindtagelse, præstationsfremmende stoffer som andre rusmidler
omfattet af lov om euforiserende stoffer.
På UCRS er det uacceptabelt, at:




indtage og opbevare alkohol på uddannelsescentret i undervisningstiden
elever under 18 år indtager og opbevarer alkohol på skolehjemmet
indtage, opbevare og formidle enhver anden form for rusmidler – i alle situationer.

På UCRS kan der: 


gives tilladelse til, at beboere på skolehjem og kursisthotel over 18 år kan nyde alkohol
gives tilladelse til, at der ved særlige lejligheder må nydes alkohol. Dette kræver en godkendelse fra
UCRSs ledelse.

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et handlingsorienteret bilag, der konkret beskriver handling,
konsekvens og behandling ved overtrædelse.
Det er et led i vores værdigrundlag, at vi i videst muligt omfang tilbyder hjælp til elever/kursister, som har
problemer med rusmidler.
Samarbejdspartnerne inden for dette er især medlemmer af SSP+, fx misbrugsrådgivningen, jobcenter, UU,
politiet. Det er vigtigt, at alle ansatte på UCRS erkender forpligtelsen. Man er forpligtet til at reagere på
synlige overtrædelser, og man er ligeledes forpligtet til at udtrykke bekymring over for eleven/kursisten og
relevante medspillere. Det er vigtigt at bemærke, at det i den slags sager er tilstrækkeligt at have en
bekymring. Alene bekymringen bør sætte de mere professionelle inden for området i gang med at tage sig
af de berørte.
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Bilag til rusmiddelpolitik

Handling

Konsekvens her
og nu

Konsekvens på
sigt

Behandling

Elev/kursist møder frem
til undervisning og
skønnes af læreren at
være påvirket af
rusmid-ler.
a. Elev/kursist benytter
rusmiddel i skoletiden
(fx hash, hårde stoffer,
sniffer lightergas, præstationsfremmende
stof-fer,…).
b. Der er ikke fuldstændig sikkerhed, men en
stærk mistanke om at
en bestemt elev/kursist
har misbrug.
c. Der er misbrug på
sko-len, men det er
umuligt at identificere
den/de skyldige.
Elev/kursist sælger stoffer på skolen.
Elev optræder uheldigt,
beruset og/eller i modstrid med reglerne for:
Elevfester
Fredagsbaren
Overtrædelse af regler
på studietur, ekskursioner eller besøg.

Eleven/kursisten skal
forlade undervisningen
og registreres fraværende.

Ved læreforhold går der
besked til mester
Hvis eleven er under 18
år orienteres hjemmet

a. Bortvisning
Læreren kontakter lederen – afhængig af situationen kontaktes relevante samarbejdspartnere.
b. Lærer/vejleder/leder
tager samtale med
elev/kursist. Eventuelt
kontakt til relevante
samarbejdspartnere.
c. Øget
opmærksomhed.

a. Se ovenfor. Vi
tilbyder eleven at blive
på skolen – der indgås
en kontrakt, som skal
overholdes.
b. Øget opmærksomhed.
c. Øget
opmærksomhed.

Vi taler med eleven/kursisten om behov
for hjælp og anviser
det-te hvis det er
muligt.
a. Vi anviser mulige
hjælpeforanstaltninger
og angiver, hvornår eleven kan starte uddannelse igen.
b. Samtale og
henvisning til relevante
samtale-partnere.
c. Samtale med de mistænkte ”klasser”.

Bortvisning – politianmeldelse.
Vagtelever / lærer bortviser eleven fra arrangementet.

Uddannelse skal foregå
på anden institution
Eleven kommer til samtale med afdelingens leder. Udelukkes eventuelt fra næste arrangement(er)
Udelukkelse fra studieture, ekskursioner og
besøg i en periode.

Politisag

Ved læreforhold går der
besked til mester
Hvis eleven er under 18
år orienteres hjemmet.
Vi tilbyder eleven at blive på skolen – der indgås en kontrakt, som
skal overholdes.
Ingen ophold på skolehjem.
Øget opmærksomhed

Vi anviser mulige hjælpeforanstaltninger og
angiver, hvornår eleven
kan starte uddannelse
igen.

Elev ryger hash på skolehjemmet og tages på
fersk gerning.

Der er ikke fuldstændig
sikkerhed, men en
stærk mistanke om

Samtale med eleven.
Orientering til områdets
leder. Hjemsendelse er
absolut en mulighed.
Bortvisning fra skolehjem
Vagthavende kontakter
lederen som kontakter
leder af erhvervsuddannelserne eventuelt politiet.

Samtale med leder og
med elev. Eventuelt
kontakt til hjemmet og
til SSP.

Øget fokus omkring eleven ved kommende arrangementer.

Øget fokus på eleven
ved kommende arrangementer.

Samtale og henvisning
til relevante
samtalepart-nere.
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misbrug på
skolehjemmet.
Elev tager hårde stoffer
/ sniffer lightergas etc.
på skolehjemmet.

Bortvisning fra skolehjem – tilbud om hjælp
fra sociale tilbud (stofbehandlingen).

Hvis hjælpen modtages
og anvisninger følges
kan uddannelse
fortsæt-tes. Individuel
vurdering.
Ingen ophold på skolehjem.

Sociale tilbud.

