Vær

Rusmiddelpolitik

Det er en forudsætning for at føre skolens målsætning ud i livet, at lærere og elever oplever et
ansvar for et godt undervisningsmiljø, både når det gælder den menneskelige udvikling og trivsel, og når det gælder det faglige udbytte af undervisningen. Vi vil udvikle et positivt socialt
fællesskab, som giver gode rammer for ungdomskulturens udfoldelse. Da indtagelse af rusmidler
indgår i ungdomskulturen på en måde, der kan påvirke undervisningen og i visse tilfælde grundlægge et skadeligt misbrug af rusmidler, har vi fastlagt regler og principper for omgangen med
rusmidler.
Gældende regler:
Rygning
Skolen indfører ”røgfri skoletid” fra august 2020. ”Røgfri skoletid” gælder alle former for tobak,
herunder også snus, e-cigaretter, vandpibe og lignende. Elever må ikke ryge, anvende snus og
lignende i skoletiden, dvs. fra kl. 8-15.30 (eller 16.00 på torsdage). Forbuddet gælder, uanset om
eleverne befinder sig på skolens matrikel eller ej. Se skolens studie-og ordensregler for yderligere
informationer om røgfri skoletid.
Alkohol i skoletiden
Det er forbudt at indtage alkohol i skoletiden. Ifølge skolens studie- og ordensregler forventes
det, at eleverne deltager aktivt i undervisningen, og at de derfor ikke møder op i beruset tilstand.
I forbindelse med studierejser underskriver eleverne/forældrene skolens håndfæstning. Det anføres bl.a. i denne, at eleverne følger lærernes anvisninger. Det forventes således, at der ikke
nydes alkohol eller andre rusmidler på ud- og hjemrejse. Lærere og elever aftaler inden afrejsen
de nærmere regler for indtagelse af alkohol på studieturen.
Hytteture og shelterture ved skolestart er altid alkoholfri.
Alkohol uden for skoletiden

Sociale arrangementer:
1. Der må ikke i forbindelse med sociale arrangementer eller i forbindelse med afholdelse
af dem være situationer, hvor elever direkte opfordres til at drikke større mængder alkohol.
2. Der må ikke foregå spil, lege, konkurrencer eller lignende, hvor det at indtage en større
mængde alkohol er formålet med aktiviteten
3. Skolens tilstedeværende festansvarlige/pædagogiske leder træffer beslutning om, hvorvidt en aktivitet/situation er et brud på bestemmelserne, og om overtrædelse af bestemmelsen medfører en venlig tilrettevisning eller en egentlig sanktion, fx bortvisning fra det
sociale arrangement.
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Skolefesterne arrangeres af Fest-udvalget i samarbejde med den festansvarlige eller en pædagogisk leder. Festerne er lukkede for offentligheden. Det er et krav, at eleverne skal kunne fremvise
gyldigt studiekort og billet ved indgangen. Der er ansat professionelle vagter ved festerne, som
har ret til at visitere for evt. medbragt alkohol eller andre rusmidler, som i givet fald konfiskeres.
Der sælges sodavand, øl og vin fra baren i samarbejde med kantinens bestyrer. Der udskænkes
ikke til stærkt berusede personer, ligesom de heller ikke kan deltage i festen, hvis de møder frem
i stærkt beruset tilstand.
Om nødvendigt tager den tilstedeværende festansvarlige, kontakt til stærkt berusede elevers forældre med henblik på afhentning eller sørger for, at eleven kommer under anden form for opsyn
eller behandling.
Det er hensigten med fredagscaféerne og andre arrangementer af lignende karakter at fokusere
på samvær på tværs af klasserne. Caféerne er lukkede for offentligheden. 1.hf- og 2.g-klasser kan
ved skolestart ansøge om tilladelse til at drive en fredagscafé. Fællesudvalget fordeler cafédatoer til klasserne. I samarbejde med kantinens bestyrer driver den enkelte klasse café en fredag
mellem kl. 15 og 17. En lærer vil være til stede ved caféen. Der må ikke udskænkes til berusede
personer. Det er ikke meningen, at caféen skal fungere som et værtshus, men som en ramme om
en fornøjelig eftermiddag med fantasifulde indslag, som den arrangerende klasse står for.
Euforiserende stoffer
Euforiserende stoffer er i alle sammenhænge forbudt. Euforiserende stoffer må ikke medbringes
på matriklen og ikke anvendes.
Sanktioner
Skolen griber ind, når eleven selv eller andre påpeger, at en elev har et problem med alkohol
og/eller euforiserende stoffer. Er der mistanke om, at en elev har et problem, forventes det, at
eleven eller de, der har kendskab til problemet, retter henvendelse til skolen (studievejleder,
lærer eller ledelse).
Der etableres et beredskab med henblik på, at identificere misbrug og henvise til vejledning og
evt. behandling. Studievejledningen indgår som et led i dette beredskab.
Hvis eleven nægter at modtage hjælp, kan det indebære bortvisning fra skolen (jf. skolens studieog ordensregler).
Information
Der orienteres om alkohol og euforiserende stoffer ved OK-samlingen 1-2 gange årligt. Derudover
gennemføres en dialog med alle 1.klasser, hvor man klassevis drøfter omgangen med rusmidler.
Intro-eleverne har et særligt ansvar at orientere de nye elever om rusmiddelkulturen på Odense
Katedralskole. Med 2-3 års mellemrum gennemføres fællestime for alle skolens elever om rusmidler.
Hørt og vedtaget af Elevråd, Pædagogisk Råd, Bestyrelsen april 2017
(konsekvensrettet, sept. 2019)
(afsnit om ”røgfri skoletid” er tilføjet, maj 2020)
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