Vedtaget på SISUmøde 13.4.10
Rusmiddelpolitik for elever og medarbejdere på Elsesminde Odense Produktions-Højskole
Som uddannelsessted har vi elever og medarbejdere et ansvar for at få skabt et godt, trygt og socialt læringsmiljø.
Et læringsmiljø, hvor vi tager afstand fra misbrug af rusmidler, hvor vi beskytter eleverne mod omgang med rusmidler
og hvor vi har en aktiv indsats mod misbrug.
Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik ønsker vi, at arbejde for at misbrug tages alvorligt og at indsatsen overfor
elever med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler er effektiv, synlig og et fælles ansvar.
Formålet med Elsesmindes rusmiddelpolitik:
1. At misbrug ikke hindrer elever i at gennemføre en uddannelse.
2. At medvirke til at løse konkrete opståede problemer for skolens elever som følge af et uhensigtsmæssigt
forbrug af rusmidler.
3. At påpege en med-elevs evt. misbrug, er at udvise rettidig omsorg.
4. At skolens holdning skal være klar og tydelig.
Skolens rusmiddelpolitik omfatter både lovlige og ulovlige rusmidler.
1. Skolens regler om rusmidler.
Alle
Det er forbudt at indtage – eller være påvirket af – alkohol og andre rusmidler på skolens område i
arbejdstiden.
Fester med elever er, for både medarbejdere og elever ”arbejdstid” og der må hverken sælges eller indtages
alkohol.
Elever
Fester med elever må ikke lægge op til indtagelse af alkohol.
Medarbejdere
Såfremt det observeres, at en medarbejder har særlige alkohol- eller andre rusmiddelproblemer, som kræver be
handling eller anden form for hjælp, inddrages ledelsen og skolens tillidsrepræsentant så der evt. kan etableres en
behandling eller anden form for hjælp til afvikling af problemet.
Julefrokost/sommerfest m.m. for medarbejdere er ikke i ”arbejdstiden”.
Ledelsen kan dispensere i relation til receptioner, seminarer, kurser og lign. for medarbejderne.
2. Skolens forebyggelsespolitik.
Alle
Der er løbende undervisning for både medarbejdere og elever om rusmidler og konsekvenserne ved et
forbrug/misbrug.
Elever
Ved informationsmøder gør vi opmærksom på, at vi tydeligt tager afstand fra rusmidler, at vi skærmer eleverne mod
dem og involverer os i elevernes eventuelle misbrug i fritiden.
Ved startsamtalen vil vi tale med den unge om misbrug af rusmidler.
Vejledere og lærere er opmærksomme på elevernes fremmøde, opmærksomhed og de sociale relationer.
Vejledere og lærere er opmærksomme på elevens vilkår i og uden for skolen, som indvirker på deltagelsen på
produktionsskolen.
3. Skolens hjælp og rådgivning til elever med rusmiddelproblemer.
Elsesminde Odense Produktions-Højskole vil, som udgangspunkt, forsøge at fastholde elever med et misbrug i
uddannelse, med det sigte at eleven stopper sit misbrug.
Elever, der har et misbrug, forpligter sig til rådgivning og hjælp.
For elever under 18 år, der har et misbrug, involveres deres forældre.
Elever, som opdager at en med-elev har et uhensigtsmæssigt forbrug/misbrug af rusmidler, opfodres til at tage kontakt
til en af skolens medarbejdere og videregive den information.

