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Forebyggende indsats mod rusmidler
Forebyggende indsats mod rusmidler for Amagerskolen skal ses i forlængelse
af ”Rusmiddelspolitikken for børn og unge i Ringkøbing Skjern Kommune”
•

Link: Rusmiddelpolitikken for børn og unge i RKSK

Formå let er at:
•

Forebygge børn og unges misbrug af lovlige og ulovlige rusmidler.

•

Nedbringe misbrug af rusmidler og de deraf følgende helbredsmæssige og sociale problemer som
kriminalitet, vold og ødelagt økonomi.

•

Børn og unge i omgangen med rusmidler er ansvarlige og tager vare på hinanden.

•

Alle erkender deres pligt til at handle, herunder at informere alle relevante parter, hvis der i
forbindelse med børn og unge konstateres indtag eller besiddelse af rusmidler.

•

Arbejde for at debutalderen for indtagelse af alkohol udskydes.

På Amagerskolen er vi enige om at:
•

Elever under ingen omstændigheder må indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen eller
under en eventuel udgangstilladelse i skoletiden.

•

Elever under ingen omstændigheder må indtage alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med
arrangementer i skolens regi – herunder skolerejser og lejrskoler. En forudsætning for, at en klasse
tager på lejrskole eller skolerejse er, at forældrene accepterer denne regel.

Brud på ovennævnte to regler vil altid medføre kontakt til hjemmet. Eleven kan forlanges afhentet af
forældrene eller af en af forældrene bemyndiget person.
Hvis der er formodning om, at en elev er på vej ud i et misbrug, handler vi her på skolen så ledes:
•

Inddrager skolens ledelse.
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•

Tager kontakt til hjemmet.

•

Laver en underretning til de sociale myndigheder.

Lærere og pædagoger kan kontaktes ved formodning om misbrug, men de er ikke sagsbehandlere eller
konfliktløsere. De ved, hvor der skal henvises til, og handler nå r det er på krævet.

Arrangementer afholdt på Amagerskolen for forældre
Der må ikke indtages drikke indeholdende alkohol ved forældrearrangementer på skolen.

Forebyggende indsats på Amagerskolen
Planen for den enkelte klasse udarbejdes i en tæt dialog med forældrene. I overbygningen kan eleverne
inddrages.
0. – 4. kl.:
•

Opfordring til dannelse af legegrupper og forældrenetværk.

Indsats fra skolens side:
•

Skærpet opmærksomhed på børn, der lever i familier med misbrug.

5. – 6. kl.:
Udskydelse af børns alkoholdebut debatteres ved første forældremøde i skoleå ret. Bestyrelsen foreslå r
at man arbejder med:
•

Forældresamarbejde.

•

Enkeltstå ende episoder tages op, hvis unge starter tidligt.

•

Der sættes fokus på klassens sociale liv, normer, samvær, kammerater, mobning og netværk.

•

Vi anbefaler, at der laves en rusmiddelkontrakt forældrene imellem.

Indsats fra skolens side:
•

Skærpet opmærksomhed på unge, der lever i familier med misbrug.

•

Skærpet opmærksomhed og støtte til unge, der ryger, drikker, stjæler, pjækker og/eller har
manglende voksenkontakt.
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7. – 8. kl.:
•

Aftaler mellem forældrene i forbindelse med overgang til overbygningsskole.

•

Forslag til punkter på forældremøder:
a) Voksne i nærheden.
b) Hente/bringe aftaler.
c) Inddragelse af forældre.
d) Spilleaftener med holdninger.
e) Aftaleark med unge og forældre.

•

Undervisning:
Teenageproblemer. Hvorfor drikker vi?
Det sociale liv, festkultur og egne grænser.
Undervisningen skal give de unge kompetencer til at handle og agere i forhold til misbrug af
alkohol og andre rusmidler.

•

Arrangementer med SSP-medarbejder samt foredragsholdere – bå de for elever og forældre.

•

Opmærksomhed på begyndende eksperimentering eller misbrug hos den enkelte.

•

Opmærksomhed på unge med forbrug af alkohol og indtagelse af andre rusmidler, tyveri, pjæk,
manglende voksenkontakt og lignende.

9. kl.:
•

Undervisning om misbrug.

•

I undervisningen drøftes erfaringer og de unge skal lære at tage ansvar for sig selv, samt støtte op
om hinanden.

•

Forberedelse af nye sociale situationer – overgang til ungdomsuddannelser mv.

Indsats fra skolens side:
•

Skærpet opmærksomhed på unge med stort forbrug af alkohol og indtagelse af andre rusmidler,
tyveri, pjæk, manglende voksenkontakt og lignende.

OBS:
SSP/rusmiddelkonsulenter med flere kan inddrages i undervisningen og ved skole/hjemarrangementer.
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