Misbrugspolitik på CELF
Formål:
Formålet er at sikre, at gældende lovgivning på området overholdes, og at misbrug af enhver art påtales og
sanktioneres, således at elever og kursister hjælpes ud af deres misbrug og gennemfører deres uddannelse.
Det påhviler derfor alle ansatte, elever og kursister på skolen, aktivt at handle, hvis de får kendskab til, at
personer overtræder denne politik.
Misbrug indebærer en stor sundhedsrisiko og øget risiko for:


svigtende koncentrationsevne / indlæring



afhængighed såvel fysisk og psykisk



økonomiske problemer



dårlig livskvalitet



risiko for arbejdsskader

Misbrugspolitikken omfatter følgende områder:
•

Rygning

•

Euforiserende stoffer

•

Alkohol

•

Dopingstoffer

•

Ludomani (spil)

•

Alle former for rygning, er forbudt på skolens område (tobak, E-cigaretter, canabis, m.m.)

•

Det er forbudt at være påvirket, indtage, besidde, sælge og videregive euforiserende stoffer eller
dopingpræparater, på skolens område.

•

Det er forbudt at være påvirket af, eller indtage alkohol på skolens område.

•

Til godkendte lukkede skolefester, må der sælges øl og lignende drikkevarer med lav alkohol %, til
myndige elever. De ikke myndige elever skal kunne identificeres.

•

Til festerne, må der ikke udskænkes alkohol til stærkt berusede elever. Skolen afviser stærkt berusede
elever og træffer foranstaltninger for de pågældende elever med henblik på hjemsendelse.

•

Der kan efter aftale med uddannelsescheferne i de enkelte afdelinger, afholdes et antal lukkede
fredagscaféer. Forudsætningen er, at der deltager mindst en lærer, og at der kun sælges øl og vand.

•

Ved væsentlige sanktioner informeres UU og øvrige relevante aktører, således at den unge kan få den
nødvendige hjælp og støtte.

•

Ludomani, overdrevent spil af enhver art, som kan medføre økonomiske eller uddannelsesmæssige
problemer, accepteres ikke. Hvis misbrug konstateres, iværksættes støtteforanstaltninger, for at
afhjælpe misbruget.

•

Spil på nettet. Det er ikke tilladt, at spille om penge fra skolens computere. Ved overtrædelse gives
advarsel og netadgangen lukket 1 uge. Ved gentagne advarsler kan bortvisning komme på tale.

•

Kortspil: Kortspil om penge er ikke tilladt på skolen. Hvis dette konstateres, vil der blive givet en
advarsel. Ved gentagne advarsler kan bortvisning komme på tale.

Studieture og ekskursioner:
Skolens regler gælder også i forbindelse med ekskursioner og studieture. Afvigelser fra reglerne for indtagelse
af alkohol uden for undervisningstiden i forbindelse med studieture, skal skriftligt aftales med
uddannelseschef/rektor, lærere og elever og evt. forældre om. Gældende lovgivning skal overholdes og det
påhviler eleven at orientere sig om dette - også ved udenlandske destinationer.
Forebyggelse:
Skolen satser på forebyggelse, og har fokus på følgende indsatser:
•

Rettidig reaktion fra medarbejderne

•

Oplysning om risiko ved misbrug

•

Udarbejdelse af symptomoversigt til medarbejderne

•

Tidligt tilbud om støtte og hjælp til afvænning

•

Samarbejde med aktører på forebyggelsesområdet

•

Tilbud om rygestopkurser

For at styrke den forebyggende indsats, deltager skolen i SSP+ netværket, som er et kriminalitetsforebyggende
samarbejde mellem:
SSP+: Skole, Socialforvaltning, Politi, + Lokalområdets ungdomsinstitutioner
Desuden har skolen samarbejde med CFA: Center for afhængighed og projektet Trust You, som arbejder med
forebyggelse og afvænning.
Elevvejledningen og kontaktlærerne etablerer hvert år en informationskampagne, med det formål at opfange
faresignaler på et tidligt tidspunkt, så vi rettidigt kan sætte ind med effektive støtteforanstaltninger.
Reaktion:
Når det konstateres, at en uddannelsessøgende overtræder skolens regler, skal overtrædelsens karakter altid
vurderes og sanktion bestemmes. Dette gøres af elevvejleder og uddannelseschef i fællesskab. Elevvejleder
fungerer, som elevens advokat, og det er uddannelseschefen, som træffer og underskriver sanktionen. Hvis
den unge er under 18 år, skal forældre/værge hurtigst muligt inddrages i opklaring af overtrædelsen og den
efterfølgende problemløsning. Er den unge i et praktikforhold og sker overtrædelsen på et skoleophold,
orienteres arbejdsgiveren om forholdet.
Konsekvenser:
Konsekvensen af at overtræde skolens misbrugspolitik skal altid have det formål, at hjælpe den unge ud af sit
misbrug og tilbage til uddannelse og/eller, at sikre de øvrige elever og medarbejderes hverdag.
•

Alle medarbejdere, som har mistanke om at en elev/kursist overtræder skolens regler, skal
konfrontere denne, med sine iagttagelser og vurdering

•

Skolen kan anvende drug test og alkotest, som stikprøve.

•

Ved bestyrket mistanke, skal der gennemføres drug eller alkotest, for at afklare mistanken og
underbygge beslutningsgrundlaget.

•

Ved bestyrket mistanke, skal eleven/kursisten acceptere at lade sig drug- eller alkoholteste, for at
bevare retten til forsat skolegang.

•

Testes en elev/kursist positiv, hjemsendes denne i 5 dage, og skolen indleder sin sagsbehandling.

Sanktioner og støttetiltag:
Sanktioner er betinget af forseelsens karakter. Der besluttes sanktioner og evt. støtteforanstaltninger indføres
i en handlingsplan, som vil gavne den unges forsatte skolegang og afslutte misbruget.
•

Der kan gives altid skriftlige advarsel, og hvor det har perspektiv, opstilles handlingsplan for at afvikle
misbruget.

•

Elever/kursister, som testes positiv, som er optaget på en afdeling hvor misbruget udgør en reel
sikkerhedsrisiko, bortvises, og skal aflægge ren test, før de atter kan optages.

•

Elever/kursister, som testes positiv, som er på en afdeling, hvor misbruget ikke udgør en reel
sikkerhedsrisiko, kan tilbydes at fortsætte deres skolegang, under forudsætning af, at de påbegynder
godkendt afvænningsprogram.

•

I forbindelse med rygning og spil, gives der skriftlig advarsel, samt tilbud om støtteforanstaltninger.

•

Gentagende overtrædelser, kan medføre bortvisning.

•

Der kan gives skriftlig advarsel og ske tidsbestemt hjemsendelse, med efterfølgende skærpede vilkår
for fortsat skolegang.

•

Ved væsentlig overtrædelse af skolens regler, vil der ske øjebliklig hjemsendelse og efterfølgende
udmeldelse.

•

Er der tale om kriminelle forhold, vil sagen blive overdraget til politiet. Sagens karakter afgør om
hændelsen medfører advarsel eller bortvisning.

Drug test og alkotest i som forsøg i skoleåret 2014-15
Testen gennemføres af skolehjemschefen og i dennes fravær af elevchefen. Den som rekvirerer testen
overværer testen sammen med den føromtalte chef.
Ved en promille på mere end 0,5 og ved positiv drug test, hjemsendes eleven i 5 dage. Uddannelseschef og
elevvejleder informeres og de igangsætter sagsbehandling. Eleven indkaldes til møde evt. med værge, på 6.
dagen. Mesteren informeres hvis elever, er i gang med hovedforløb, og for elever som bor på skolehjem,
informeres skolehjemschefen om den aftalte sanktion.
Evaluering:
•

Ordningen evalueres første gang ultimo juni 2015

•

Omfanget af misbrug, søges afdækket i forbindelse med skolens ETU-undersøgelse

•

Antallet af henvisninger til misbrugsafvænning registreres og opgøres pr. skoleår.

•

Antallet af gennemførte drug-og alkoholtest, registreres og opgøres pr. skoleår

•

Årets forebyggende indsat evalueres ved skoleårets afslutning

•

Misbrugspolitikken evalueres og der foretages den nødvendige revision, således at politikken til en
hver tid er tidssvarende, og matcher de aktuelle forhold.

