
HHX og HTX - Slagelse Sammen åbner vi verden

Politik vedrørende alkohol og rusmidler

Gymnasierne i Slagelse

Danske unge drikker alkohol oftere og i større mængder end unge i andre europæiske
lande. Som ungdomsinstitution har gymnasierne et medansvar for at medvirke til, at
indtagelsen af alkohol blandt unge ikke udvikler sig uhensigtsmæssigt i gymnasietiden.

For at skabe et godt læringsmiljø og en positiv ungdomskultur har gymnasierne i
Slagelse udarbejdet fælles retningslinjer for brugen af rusmidler på skolerne.

• Indtagelse af alkohol og andre rusmidler i skoletiden er ikke tilladt og medfører
bortvisning fra skolen i en kortere eller længere periode.

• Introarrangementer for 1 .g ere er alkoholfrie.

• Ved fester er indtagelse af lettere alkoholiske drikke i begrænsede mængder tilladt.
Ved fester på skolen er der altid lærere og en repræsentant fra ledelsen tilstede.

• Elever, der møder synligt berusede op til en fest, bliver nægtet adgang. Forældre til
unge under 18 år vil blive kontaktet.

• Elever, der til en fest har voldelig eller aggressiv adfærd og/eller udøver hærværk
under eller i tilknytning til en skolefest, får karantæne for de kommende
festarrangementer og kan bortvises i en kortere eller længere periode.
I yderste konsekvens kan ledelsen bortvise eleven fra skolen for bestandigt.
Forældre til unge under 18 år vil blive kontaktet i forbindelse med bortvisning og
karantæne.

• Ulovlige rusmidler accepteres ikke, og skolerne vil forbeholde sig ret til at teste
udvalgte unge for brug af disse stoffer. Ved overtrædelse sanktioneres øjeblikkeligt.
Afhængig af overtrædelsens karakter vil ledelsen bortvise- eller midlertidigt
udelukke eleven fra skolen.

Forældre til unge under 18 år vil blive kontaktet i forbindelse med bortvisning og
midlertidig udelukkelse.



• I forbindelse med studieture og ekskursioner betragtes eleverne som ambassadører
for gymnasierne og alkohol må kun indtages i meget begrænsede mængder - efter
aftale med lærerne.

Overtrædelse sanktioneres med bortvisning, hjemsendelse eller midlertidig
udelukkelse fra skolen.

® Skolernes politik er fortløbende at arbejde på at udvikle forskellige typer sociale
arrangementer uden alkohol.

• Gymnasierne vil kontinuerligt arbejde på at styrke sund adfærd som en central del
af ungdomskulturen.

Ovenstående politik tages op til revision senest januar 2019.
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