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Formål
EUC Nordvestsjælland vil med rusmiddelpolitikken gerne signalere en klar holdning og udmelding om-
kring rusmidler.

Rusmidler er alkohol og diverse forskellige stoffer som hash, amfetamin, kokain, anabolske steroider eller 
andet.

Det er skolens formål at læringsprocesser understøttes i et uddannelsesmiljø uden rusmidler.

Det er endvidere skolens formål at øge viden blandt skolens elever og lærere om rusmidler mhp. fore-
byggende indsatser

Skolens rusmiddelspolitik omfatter
» Euforiserende stoffer herunder hash, amfetamin, kokain med flere

» dopingstoffer

» alkohol

» andre rusmidler

Skolens regler for indtagelse af rusmidler er

Euforiserende stoffer mv: 
På skolens område er det forbudt at bruge, besidde, sælge eller videregive euforiserende stoffer, andre 
rusmidler samt dopingpræparater.

Alkohol
Det er forbudt at indtage alkohol på skolens områder i undervisningstiden.
Ved særlige festlige lejligheder på skolen kan der gives tilladelse til at indtage alkoholiske drikke (f.eks. øl, vin, 
breezers). Dette må kun forekomme, hvis der klart foreligger en godkendelse fra skolens ledelse.

Det er bortvisningsgrund, hvis disse regler ikke overholdes. Se dog under under punkt skolens holdning og be-
handling/støtte på side 6 og 7. 
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Retningslinjer for rusmidler og afholdelse af arrangemen-
ter/studieture

studieture
- Alkohol må ifølge loven ikke sælges til unge under 16 år. Det kan anbefales, at de unge under 16 år er tydeligt mar-
keret fx med armbånd, Id-kort eller lign.
- Personer, der forestår udskænkning af alkoholiske drikke, skal ifølge loven have opnået myndighedsalder, dvs. være
mindst 18 år. Det kan anbefales, at firmaer med uddannet personale står for dette.
- Der må ifølge loven ikke udskænkes alkohol til elever under 18 år, når der er tale om åbne fester, hvor der skal ansø-
ges alkoholbevilling.
- Det skal altid være muligt at købe drikkevarer uden alkohol til en lavere pris end drikkevarer med alkohol.
- Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede personer.
- Personer, der vurderes stærkt påvirket af rusmidler og er til gene for sig selv eller andre, vil som udgangspunkt blive
bortvist fra arrangementet. Skolens personale skal sørge for at hjælpe med, at den påvirkede bliver bragt hjem (dvs.
afhentet af forældre eller evt. sendt med taxa hjem ledsaget af en ven).
- Der må ikke være undervisning dagen efter (for at undgå uoplagte elever i undervisningen).
- Elever må ikke medbringe alkohol til arrangementer på uddannelsesstedet, uanset om arrangementet er med eller
uden tilladelse til indtagelse af alkohol.
- Der må ikke indtages alkohol og euforiserende stoffer på studieture. Dette gælder både ledere, undervisere og
elever –dvs. samtlige deltagere.
- På skolen må der ikke via opslag eller lignende reklameres for alkoholprodukter eller arrangementer uden for sko-
lens regi, hvor der udskænkes alkohol.

Afdeling Audebo og Skolehjem
Skolen vil gerne sikre, at elever der bor på skolehjem, kan bo uden at skulle forholde sig til rusmidler. Rusmiddelpoli-
tikken udmøntes derfor for skolehjemmet med et særligt fokus på skolemiljøet. Er man elev på en af erhvervsuddan-
nelserne i Audebo skal man være indstillet på at medvirke i et forebyggende program, hvor der indgår en rusmid-
deltest. Der vil blive lavet stikprøve 1 gang om måneden for tilfældigt udvalgte elever. Hvis denne test falder positiv 
ud, vil der efterfølgende være samtale med uddannelseschef og fastholdelseskoordinator for i fællesskab at aftale og 
udarbejde en handlingsplan for det videre forløb og ophold på skolehjemmet. 
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Skolens holdning
Vi vedkender og anerkender, at der er elever der har et for stort forbrug af rusmidler.
Skolens holdning er at det indebærer stor sundhedsrisiko og at det besværliggør muligheden for at gen-
nemføre uddannelse.

Der er forøget risiko for
» svigtende koncentrationsevne

» hukommelsesproblemer

» fravær fra uddannelsen

» afhængighed såvel fysisk, psykisk som økonomisk

» at uddannelsen/kurset ikke gennemføres.

 Vi vil derfor gerne hjælpe og støtte de elever der ønsker hjælp til at ændre adfærd vedrørende rusmidler.

Forebyggelse
Skolens forebyggende indsats tager udgangspunkt i nedenstående punkter:

» synliggørelse

» oplysning

» netværk/samarbejde

Synliggørelse
Vi synliggør rusmiddelpolitikken på skolens hjemmeside 
Vi synliggør rusmiddelpolitikken i samværsreglerne
Ungebehandler bliver præsenteret for alle nye elever ved opstart på grundforløb

Oplysning
Vi afholder arrangementer hvor rusmidler er overordnet tema
Ungebehandler kan komme ud på holdene efter behov til oplysning og drøftelse med eleverne
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Netværk/samarbejde
Der samarbejdes tæt med Ungebehandlingen i Holbæk kommune som også er fysisk tilstede på EUC 
Nordvestsjælland minimum 1 gang om ugen.
Der er kontakt til ungebehandler i Odsherred og Kalundborg kommune.

Der deltages i Ungenetværk
Der samarbejdes med SSP konsulent for de unge under 18
Der samarbejdes tæt internt på skolen mellem relevante parter i forhold til så hurtigt som muligt at være 
opmærksom på faresignaler så der kan gives hjælp og støtte til eleven.

Kontaktlærers særlige rolle
Kontaktlæreren skal ved enhver bekymring om forbrug af rusmidler tale med eleven om bekymringen og 
tilbyde skolens medvirken til løsning af problemet. Det kan være hjælp gennem vejleder, fastholdelses-
koordinator, ungebehandler.

Behandling/støtte
Hvis det konstateres at en elev har et forbrug af rusmidler, enten via samtale, rusmiddel-test eller andet 
skal der afholdes en samtale. Det kan enten være kontaktlærer, som ovenfor beskrevet, vejleder, fasthol-
delseskoordinator eller andre. 

Hvis eleven er synligt påvirket vil det medføre øjeblikkelig hjemsendelse. Hvis skolen mener det er på-
krævet kan det kræves, at der laves en rusmiddel-test for at underbygge beslutningsgrundlaget. 

Udgangspunktet for skolen er, at opnå samarbejde med eleven om, at eleven skal gå i behandling. Der 
må hele tiden foretages en faglig og saglig vurdering af elevens udvikling i forhold til at blive på skolen 
og gennemførsel af uddannelse i forhold til forbruget af rusmidler.

Hvis eleven ikke ønsker at samarbejde omkring rusmiddelproblematikken må samarbejdet ophøre, og eleven kan 
ikke fortsætte uddannelse. Eleven vil blive vejledt og støttet til at søge hjælp udenfor skolen.

Hvis eleven ønsker at samarbejde, vil der blive lavet en individuel plan i samarbejde med ungebehandler. 
Det vil hele tiden være opfølgning på, om der er en positiv udvikling for eleven.
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Evaluering af indsatser
Der skal løbende evalueres på indsatsen og hvordan indsatsen fungerer.
Der skal 1 gang om året evalueres på indsatser, virkning og resultater. Der skal evalueres på, hvilke indsat-
ser har der været igangsat og kørt igennem. Hvordan har virkningen været. Fungerer indsatserne? Hvad 
har resultatet været?
Endvidere evalueres skolens procedurer i forhold til om de virker.

Formålet er at tilpasse initiativer og organisationen til de aktuelle forhold og få rettet op på eventuelle 
uhensigtsmæssigheder. 




