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, snus, e-cigaretter og lignende
Der er rygeforbud i skoletiden, det vil sige fra kl. 8 til kl. 15.30/16.00 på torsdage.
Forbuddet gælder alle former for tobak, herunder også snus, e-cigaretter, vandpibe og lign.
Forbuddet gælder i hele skoletiden, uanset om som elev er på matriklen eller ej; uanset om man
har undervisning, er på ekskursion, har frimoduler eller andet.
Man må med andre ord ikke ryge/bruge snus etc. fra kl. 8 til 15.30/16.00 på skoledage.
I forbindelse med skolens fester er der rygeforbud, herunder forbud mod snus og e-cigaretter.
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.
Det samme gælder i forbindelse med ekskursioner og studierejser. Se for øvrigt skolens studieog ordensregler og de fynske gymnasiers fæles alkoholkodeks.
Alkohol uden for skoletiden
Sociale arrangementer i skolens regi:
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/ 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.
Skolefesterne arrangeres af Fest-udvalget i samarbejde med den festansvarlige eller en 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. medbragte drikkevarer, alkohol eller andre rusmidler, som i givet fald
konfiskeres.
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Elever må ikke medbringe egne drikkevarer til fester. Skolen forbeholder sig ret til at tjekke om
elever medbringer drikkevarer. Hvis en elev medbringer drikkevarer til en fest, vil de blive
konfiskeret ved indgangen, og du vil ikke få dem igen.
Skolen forbeholder sig ret til at hjemsende en elev fra en fest, hvis den festansvarlige skønner,
at eleven er for påvirket af alkohol eller rusmidler til at deltage i festen. Hjemsendelsen beror på
den festansvarliges skøn. En hjemsendelse vil som udgangspunkt føre til karantæne fra en eller
flere følgende fester.
I forbindelse med ekskursioner og studieture kan overtrædelse af skolens regler om alkohol og
rusmidler føre til øjeblikkelig hjemsendelse fra ekskursion /studietur for elevens egen regning.
Der henvises i øvrigt til skolens rusmiddelpolitik samt til De fynske gymnasiers fælles

alkoholkodeks.

I forbindelse med fester kan skolen få besøg af narkotikahunde. Elever hvis tøj/ejendele
markeres af hunde vil blive kontaktet af vagtpersonale, skolens festansvarlige eller skolens
ledelse.
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.
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
Elever får information om rusmidler i løbet af1.g og 1. hf. Intro-elever har et særligt ansvar for at
orientere nye elever om rusmiddelkulturen på Odense Katedralskole.
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