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Forår 2017/rektor 

Rusmiddelpolitik  

Mulernes Legatskole er et uddannelses- og arbejdssted for mange; den enkeltes adfærd har betydning for 

hele skolen, hvorfor der i alle sammenhænge skal udvises omtanke og hensyn. Det er skolens holdning, at 

lærere og elever har ansvar for hinanden, både når det gælder menneskelig udvikling og trivsel, og når det 

gælder det faglige udbytte af undervisningen.   

Skolen vil gerne være ramme for et positivt socialt fællesskab og udfoldelse af ungdomskulturen. Hvis en 

elev af forskellige årsager, herunder indtagelse af alkohol eller andre rusmidler, er forhindret i at få fuldt 

udbytte af undervisningen, vil dette blive taget op i en samtale med studievejlederen eller uddannelseslede-

ren. Elever på Mulernes Legatskole har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen. Den enkelte elev skal tage 

ansvar for egen læring og sammen med klassens lærere arbejde for et godt undervisningsmiljø for alle. Et 

godt undervisningsmiljø er ikke foreneligt med et forbrug af rusmidler. Skolens rusmiddelpolitik omfatter 

såvel lovlige, som ulovlige rusmidler. 

 

Formål med skolens rusmiddelpolitik:   

 At skolens holdning skal være klar, kendt og tydelig.   

• Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik ønsker vi at arbejde for at misbrug tages alvorligt og at ind-

satsen overfor elever med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler er effektiv, synlig og et fæl-

les ansvar.   

• Misbrug skal ikke hindre eleven i at gennemføre en uddannelse  

• Skolen ønsker at medvirke til at løse konkrete opståede problemer for skolens elever som følge af et 

uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.   

• At påpege en anden elevs eventuelle misbrug er at udvise rettidig omsorg.   

 

Skolens regler om rusmidler  

a) Euforiserende stoffer  

Indtagelse af euforiserende stoffer som f.eks. hash, amfetamin og kokain er ulovligt og indebærer en stor 

sundhedsrisiko med risiko for bl.a. fysisk og psykisk afhængighed.  

Det er på skolens område og i undervisningstiden, uanset hvor undervisningen finder sted, samt ved alle 

arrangementer i skolens regi, som f.eks. fester, ekskursioner, hytteture og studieture forbudt at være påvirket 

af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer.  

Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderligere 

grund nægtes adgang til fester, caféaftener mv. Desuden er alle forpligtet til på opfordring at vise indholdet 

af lommer og punge mv. til festvagterne eller forlade skolens område. 

 

b) Alkohol  

Skolen ønsker at bidrage til at fremme gode alkoholvaner for skolens elever og at beskytte de unge mod 

uheldig omgang med alkohol, herunder at forebygge alkoholmisbrug.   

Derfor har vi den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på skolens område, med mindre 

rektor har givet særlig tilladelse hertil. Særlig tilladelse vil som regel blive givet ved elevfester, koncerter, 

caféaftener mv.  

Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på skolen, så der kan 

skabes et godt undervisningsmiljø. Derfor har vi følgende supplerende regler:  

  

1. Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden.  
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2. Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen, og må derfor ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller 

andre former for rusmidler, jfr. ovenstående om euforiserende stoffer. Dette gælder også ved de faglige pro-

grampunkter på skolens ekskursioner mv.  

3. Der må ikke indtages alkohol på introduktionshytteturen .  

4. Ved skolens Carnifex-fester, caféaftener, koncerter, filmaftener mv. må der kun udskænkes sodavand og 

øl med en alkoholprocent på max. 5 % (eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent 

som f.eks. breezers), og eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Ved skolens egne fester, dvs. Årsfe-

sten og Gallafesten, kan der sælges bordvin. Der udskænkes ikke øl til stærkt berusede personer, og perso-

ner, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrange-

mentet. Sædvanligvis vil det foregå ved, at forældre eller andre kontaktes, så de kan afhente den bortviste 

elev. Det skal altid være muligt at købe drikkevarer uden alkohol til en lavere pris end drikkevarer med al-

kohol.  

5. På studieturene må der ikke indtages alkohol i undervisningstiden. Alle skal møde ædru, undervisningspa-

rat og deltage aktivt i studieturens program. 

 

Skolens hjælp og rådgivning  

Skolen skal sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes rammer for samtale og ud-

veksling af holdninger på dette område, så eleverne kan få et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og 

andre rusmidler. Skolen forpligter sig derfor til at afholde et oplysende arrangement om alkohol og andre 

rusmidler i 1.hf/ 1.g. Det tilstræbes, at dette arrangement følges op i relevante fag (bl.a. studievejledning) 

med henblik på at skabe rum for uddybende dialog om ungdomskultur og samværsformer i forhold til brug 

af rusmidler. Det tilstræbes at en lokal rusmiddelkonsulent jævnligt kan træffes på skolen. Studievejlederne 

orienterer på første årgang om skolens alkohol- / rusmiddelpolitik. 

Det skal gøres tydeligt for hver enkelt elev på skolen, hvor man kan henvende sig, hvis der er behov for råd-

givning og støtte. Mulernes Legatskole vil, som udgangspunkt, forsøge at fastholde elever med et misbrug i 

uddannelse. Dog forudsættes, at eleven forpligter sig til at få rådgivning og hjælp til at komme ud af misbru-

get. For elever under 18 år, der har et misbrug, involveres forældrene. Alle kan dog i første omgang henven-

de sig anonymt til skolen rusmiddelkonsulent. Alle, som opdager at en elev har et uhensigtsmæssigt for-

brug/misbrug af rusmidler, opfordres til at tage kontakt til en af skolens ansatte og videregive denne infor-

mation.  

 

Sanktioner  

Overtrædelser af reglerne vedrørende udlandsrejser og ekskursioner kan medføre hjemsendelse for egen 

regning efter lærernes suveræne afgørelse og uden ledsagelse.  

Overtrædelse af reglerne vedrørende euforiserende stoffer vil normalt medføre bortvisning.  

Elever, der overtræder skolens generelle regler om rusmidler, vil som udgangspunkt blive midlertidigt ude-

lukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen.   

Elever, der stadig efter gentagne forsøg på hjælp fortsat misbruger rusmidler, vil blive bortvist fra skolen. 

Medvirken til handel med euforiserende stoffer på eller ved skolen medfører bortvisning og politianmeldel-

se. 

Ved bortvisning vil eleven (og forældre hvis eleven er under 18 år) altid blive indkaldt til en samtale med 

Rektor, hvor elevens fremtid vil blive drøftet, herunder vil der blive tilbudt en vejledningssamtale med sko-

lens studievejledere og evt. andre relevante vejledere.  

  

Debatteret i alle klasser forår 2017. 

 

 

Fællesudvalget den 5.4.2017  

Elevrådet den 21.3.2017 

Pædagogisk Råd den 22.6.2017  

Vedtaget i Bestyrelsen den 30.5.2017 


