RUSMIDDELPOLITIK

Kold College rusmiddelpolitik
På Kold College ønsker vi at skabe et godt og socialt læringsmiljø, samt at fremme en god og sund
ungdomskultur. Det er Kold Colleges holdning, at lærere og elever har et fælles ansvar for elevens udvikling,
både når det gælder menneskelig udvikling og trivsel, og når det gælder det faglige udbytte af
undervisningen. Alkohol og euforiserende rusmidler er uforenelig med studier og skolegang. Indtagelse af
alle former for rusmidler indebærer en stor sundhedsrisiko med bl.a. svigtende koncentrations- og
indlæringsevne, og med stor fare for at uddannelsen ikke gennemførers.
Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik ønsker vi at arbejde for at misbrug af rusmidler tages alvorligt og at
indsatsen overfor elever med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler er effektiv, synlig og et fælles
ansvar.
Skolens rusmiddelpolitik omfatter alle former for rusmidler.

Regler på Kold College :
1. Besiddelse af rusmidler
Det er ikke tilladt at besidde, sælge og videregive nogen form for rusmidler eller anabole steroider på
skolen og skolens område – hverken i eller uden for skoletiden. Det er ikke acceptabelt at effekter der
bruges til disse på skolen eller skolens område.
Hvis en elev overtræder dette vil eleven bortvises og efterfølgende indkaldes til møde med den
uddannelsesansvarlige. Ved denne samtale besluttes det videre forløb. Hvis eleven er under 18 år
kontaktes forældrene. Hvis der er tale om kriminelle overtrædelser vil sagen øjeblikkeligt blive overdraget
til politi og andre relevante myndigheder og eleven bliver ubetinget bortvist fra skolen.
2. Deltagelse i undervisningen
Det er forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand og det forventes
at enhver – både elever og lærer – griber aktivt ind hvis en elev optræder påvirket i skolen eller på skolens
område. Det er uacceptabelt at elevernes rusmiddel-forbrug, og eftervirkningerne heraf, udenfor
skoletiden, influerer på deres deltagelse i undervisningen. Elever opfordres til at kontakte en lærer eller
vejleder hvis de oplever at en medelev virker påvirket. Hvis en elev møder påvirket op, vil eleven i den
respektive afdeling blive trukket ud af undervisningssituationen og efter samtale vurderet yderligere
konsekvens (hjemsendelse mm.). Herefter kontakter den enkelte underviser uddannelsesansvarlige.
3. Indtagelse af rusmidler
Det er forbudt at indtage enhver form for rusmidler på skolen og på skolens område. Der kan særlige
situationer gives dispensation til indtag af alkohol. Dette må kun forekomme hvis der ligger en godkendelse
fra den ledelsesmæssige ansvarlige på området.
Kriterier for udskænkning ved elevarrangementer:
o Eleverne udviser medansvar
o Der bliver ikke udskænket alkohol til berusede
o Stærkt påvirkede elever bliver afvist ved døren
o Stærkt påvirkede elever bliver hjemsendt efter evt. kontakt til pårørende.
o Det er forbudt selv at medbringe drikkevare til skolens arrangementer
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”Skolens festudvalg og fredagscaféudvalg står for at arrangere henholdsvis fester og fredagscaféer på
skolen. Til disse arrangementer må der sælges alkohol til skolens elever. Festudvalget og
fredagscaféudvalget må ligeledes lave reklame for arrangementerne på skolen og online på udvalgenes
profiler på Facebook og Instagram.
Skolens ledelse skal være bekendt med udvalgenes profiler på de sociale medier. Udvalgene må ikke samarbejde med diskoteker eller barer om tilbud eller særlige foranstaltninger for eleverne i forbindelse med
eller i forlængelse af arrangementerne på skolen. Ligeledes må udvalgene ikke modtage merchandise eller
gratis drikkevarer fra en alkoholproducent.
På skolen er der forbud mod al alkoholmarkedsføring samt markedsføring af arrangementer, der
reklamerer for alkoholholdige drikkevarer. Forbuddet mod alkoholmarkedsføring gælder også alle profiler
på de sociale medier, som tilhører skolen, elevrådet, festudvalget, fredagscaféudvalget eller lignende.
Der henvises desuden til Alkoholreklamenævnets vejledning om afholdelse af fester og
alkoholmarkedsføring rettet mod ungdomsuddannelser, ligesom klager over alkoholmarkedsføring på
skolen eller over for skolens elever skal rettes til Alkoholreklamenævnet.”
Elever der har kendskab til andre elevers misbrug af rusmidler eller uhensigtsmæssige alkoholvaner
opfordres til at tage kontakt til en af skolens lærere, til studievejlederen eller uddannelseslederen, så den
pågældende elev kan få hjælp.

Særligt for Skolehjemmet:
Skolehjemmets miljø bygger på, at man er hensynsfuld over for andre, ansvarsbevidst og
samarbejdsvillig. De regler, der gælder for Kold College, samt skolehjemmets egne regler skal overholdes
for at skabe det bedste udgangspunkt for skolehjemmets særlige miljø.
Alkohol
Det er ikke tilladt at indtage eller opbevare nogen form for alkohol. Såfremt der på værelser bliver
fundet alkohol, konfiskeres dette. Eleven pålægges en administrationsafgift på kr. 500 samt en
indkaldelse til dialog med skolehjemslederen for udredning af behov for yderligere foranstaltninger
(rådgivning for misbrug m.m.)
Skolehjemslederen orienterer den pågældende elevs uddannelsesansvarlige snarest muligt herefter.
Euforiserende stoffer
Indtagelse af euforiserende stoffer så som hash, amfetamin mm er ulovlige og indebærer stor
sundhedsrisiko herunder risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Euforiserende stoffer er i alle
sammenhænge forbudt.
Sanktioner og Hjælpeforanstaltninger
Såfremt en elev vurderes påvirket eller er i besiddelse af euforiserende stoffer, konfiskeres stoffet og
afleveres til skolehjemslederen. Kosteleven indkaldes til samtale med det formål at afklare behovet for
igangsættelse af behandling. Skolehjemslederen vurderer om politiet skal kontaktes. Eventuel arbejdsgiver
orienteres snarest om forholdet.
Vurderes eleven at være positiv indstillet for igangsættelse af behandling, indskrives eleven i behandling
ved oprettelse af en ”kontrakt” eleven og Skolehjemmet/Kold College imellem. Kontrakten tager hensyn til
uddannelse, fritid og misbrug. Såfremt forbruget er hash, skal eleven 6 uger efter samtale med
skolehjemsleder afgive ren urintest. Ved andre stoffer aftales test individuelt med MisbrugsBehandlingscenter.
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Elevens undervisningsafdeling og eventuel arbejdsgiver orienteres med kopi af indgået kontrakt
og underrettes snarest muligt når test er afgivet.
Eleven skal ved indgåelse af kontrakt afgive samtykke til at Misbrugscenteret må korrespondere med
skolehjemsleder/Kold College vedr. behandling/resultat af test. Eleven skal i den fortsatte behandling
afgive test efter aftale med skolehjemslederen.
Såfremt eleven afgiver positiv urintest udmeldes eleven inden for 24 timer
Eleven sættes i kontakt med skolen Rådgivningskontor – herunder den tilknyttede socialfaglige kontakt fra
Odense kommune, for iværksættelse af rådgivning af ny bolig mm.
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