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Princip for alkohol, rygning, stoffer og rusmidler generelt 
 

Formål og mål 

Med dette princip ønsker vi at sætte rammen for og opfordre til åben dialog omkring alkohol, tobak, 

stoffer og rusmidler generelt - skole, elever og forældre imellem. Vi ønsker at skabe rum for 

samarbejde omkring, hvordan man taler med børn og unge om alkohol, tobak, stoffer og rusmidler, 

forebygger rygning, udskyder alkoholdebut, samt hvordan man arrangerer fester med musik, dans og 

sjov uden alkohol, tobak og rusmidler. 

 

Det overordnede formål med denne politik er, at de unges debutalder med alkohol hæves. De unges 

alkoholforbrug mindskes, og de unge lærer at omgås alkohol på en hensigtsmæssig måde. 

Dertil at undgå at de unge starter med at ryge og forsøger sig med stoffer og andre rusmidler. 

 

Det er vigtigt, at skolen er i stand til at støtte og hjælpe medarbejdere samt børn og unge, der direkte 

har problemer med rusmidler eller indirekte oplever problemer med rusmidler i deres familie. 

 

Princippet er opdateret på baggrund af drøftelser i skolebestyrelsen og med SSP, analyse blandt elever 

i udskolingen på Uglegårdsskolen samt faktiske forhold i Solrød og drøftelse med forældre på et åbent 

møde mellem skolebestyrelse og forældre. 

 

 
FØLGENDE PRINCIPPER GÆLDER:  

 

 skolens område er til daglig alkohol-, tobak-, og rusmiddel-frit område for elever, forældre 
og personale og andre der færdes på og omkring skolen.* 
 

 Euforiserende stoffer er i alle sammenhænge forbudt og der er 0-tolerance over for 
besiddelse, indtagelse, distribution og at være påvirket af stoffer på skolens område. 
 

 alkohol indtages som hovedregel ikke som en del af fortæringen i forbindelse med 
skolerelaterede aktiviteter for medarbejdere, forældre, elever og andre tilknyttede.* 
 

 at klassernes forældregrupper fra 6. årgang drøfter og så vidt muligt formulerer en 
alkohol-, stof-, tobak- og rusmiddelaftale gældende for den enkelte klasse. Aftalen skal 
tage udgangspunkt i nærværende princip, men kan sagtens inkludere yderligere forhold. 

 
* Vi støtter os i øvrigt til Solrød Kommunes børn- & ungepolitik. Desuden er Solrød Kommunes 
personalepolitik, herunder alkoholpolitik, gældende for alle medarbejdere og ansatte, der er tilknyttet 
Uglegårdsskolen. 
 
 
Gælder hvem og hvor 
Dette princip gælder for alle, der befinder sig på skolens områder, dvs. skolens bygninger og 
tilstødende udendørsarealer og omfatter ansatte, elever, forældre, brugere af lokaler, 
samarbejdspartnere, gæster herunder tilskuere m.fl. Uglegårdsskolen er en arbejdsplads og denne  
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politik gælder også for medarbejdere, der ikke er ansat af skolen, men som arbejder på skolens 
område. 

Gælder hvornår 
Princippet gælder hele året - også i ferieperioderne. Generelt er det ikke tilladt at være påvirket, 
beruset eller nyde alkohol eller andre rusmidler på Uglegårdsskolen.  

Ansvar og Forebyggelse 
Forældre 
I 6. klasse mødes forældregrupperne og gives lejlighed til at formulere en aftale, som alle kan stå inde 

for. Sundhedsstyrelsen opfordrer til at lave en aftale om helt at undgå rygning og udskyde 

alkoholdebuten, indtil børnene bliver 16 år.  

Der er erfaring for, at det vil være yderst effektivt, hvis elever og forældrene kan blive enige om en 

fælles holdning, der er nedskreven og understøttet af skolen. Dette vil endvidere kunne modvirke, at 

forældrene kan spilles ud mod hinanden. 

Gældende aftale drøftes og opdateres hvert år fra 6. til 9. klasse - i hver enkelt klasse. 

Er der behov herfor, findes der en række værktøjer som kan understøtte en klassedialog og 

aftaleudarbejdelse mellem forældre/elever – dette kan bl.a. faciliteres af SSP, hvis relevant. 

En aftale omkring alkohol kan eksempelvis indeholde punkter a la:  

1. Ved private klassefester må der ikke serveres eller medbringes alkohol.  
2. Ved private klassefester skal der altid være forældre eller andre voksne til stede.  
3. Før alkoholfri fester i aftenklub eller tilsvarende andre alkoholfri fester og diskoteker må der ikke i 
vores hjem drikkes eller medtages alkohol, og vi tillader ikke, at vores barn medtager alkohol andre 
steder hen.  
4. Vores børn skal være hjemme senest kl. 23.00 fra klassefester og andre fester, og vi etablerer fælles 
kørsel til og fra.  
5. Hvis vi ser eller hører noget om vores klasses børn, som ikke svarer til denne aftale, kontakter vi de 
pågældendes forældre.  
6. Vores klasses alkoholpolitik meddeles til eleverne i ”klassens time”.  
7. Alternativer til alkohol, kunne være temafester. (punkerfest, filmfestival, x-factor m.m.)  
8. Denne aftale reviderer vi/tages op hvert år på et forældremøde, og vores forældreråd 
kommunikerer til alle forældre og klassens lærere om resultatet af den årlige debat. 
 
Elever 
Fra 6. klassetrin sørger skolen for oplysende information til eleverne, herunder om virkning og skader. 
Dialogmøder med SSP og løbende dialog med klassens egne lærere/pædagoger er en del af denne 
forebyggelse og oplysning.  
 
Skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen vedtager Princip for alkohol, rygning, stoffer og rusmidler generelt. 
 
Skoleledelsen 
Det er skoleledelsens ansvar at bryde politikken ned i anvendelige regler og formidle disse videre til 
skolens medarbejdere, elever og forældre. 
Det er vigtigt at forebygge et eventuelt begyndende misbrugsproblem, inden det udvikler sig. Alle på  
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Uglegårdsskolen har derfor et ansvar for, at handle på viden om et alkohol- eller rusmiddelproblem.  
 
Skoleledelsen har ansvaret for, at alkohol, stoffer eller generelle rusmiddelproblemer eller tilløb til 
problemer for ansatte eller elever, tages alvorligt. Håndtering af dette, for så vidt angår personale, sker 
jf. personalepolitikken i Solrød Kommune.  
 
Hvis der er tale om en elev, er det skoleledelsens ansvar at inddrage elevens forældre i en konstruktiv 
dialog for at skabe det bedste grundlag for en fornuftig løsning på problemet.  
 
Skoleledelsen skal informeres, når en elev er inddraget i et alkohol-, stof- eller rusmiddelproblem. 
Ligeledes gælder ovenstående, hvis en eventuel problematik hos en tæt relation har indvirkning på en 
elevs trivsel. 
Enhver medarbejder, som får kendskab til sådan et forhold, skal informere skoleledelsen. 
Skoleledelsen, sammen med relevante samarbejdspartnere, tager dernæst stilling til eventuelle 
handleplaner. 
 
 
Skolebestyrelsen, august 2017 


