Haderslev Katedralskole

Handleplan ved brug og misbrug
Definition: Misbrug er, når ”det man tager” tager styringen.
Inklusion handler om elevens oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det
er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.
Overordnet holdning:
Det er ikke tilladt at indtage eller medbringe alkohol, hash og andre rusmidler på skolen. Skolen har den holdning,
at vi involverer os uden berøringsangst, hvis vi støder på viden eller mistanke om et misbrugsproblem hos en elev,
uanset om det "kun" foregår i fritiden, hvis vi skønner, at det påvirker elevens indsats på skolen.

Vi er vores skole...
.... og vi passer på hinanden.
Rusmiddelpolitikkens målsætninger
• Skolen skal skabe bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling – både socialt og individuelt.
• Skolen har et samfundsansvar i forhold til vores elevers forbrug af euforiserende stoffer og ønsker at
signalere, at det ikke er acceptabelt, at elever er påvirkede i skoletiden eller bruger skolen til at indtage
rusmidler.
• Skolen har et ansvar for elevernes velbefindende, og ønsker at forhindre, at uhensigtsmæssige
rusmiddelvaner i en klasse kan være med til at udelukke nogle elever fra det sociale fællesskab.

Handleplan ved elevens brug af rusmidler:
Det påhviler enhver ansat på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person indtager rusmidler af enhver art, eller
optræder i påvirket tilstand på skolens områder. Skolen har til enhver tid lov til at teste elever for påvirket tilstand
ved begrundet mistanke. En sådan test vil blive foretaget af en særlig ressourceperson på skolen.
Hvis en elev i skoletiden er påvirket af rusmidler, sendes han/hun væk fra skolen med besked om at møde igen
upåvirket på det tidspunkt, der aftales med ledelsen. Hændelsen følges op af en samtale med en studievejleder
og pædagogisk leder (og forældre ved elever under 18 år og i øvrigt, når det skønnes vigtigt), samt evt. eksterne
samarbejdspartnere. Ved mødet aftales rammerne for et evt. videre forløb på Haderslev Katedralskole.
Nægter eleven at lade sig teste, betragtes dette også som værende i påvirket tilstand, og eleven vil blive bortvist
fra skolen.
Ved indtagelse af rusmidler i fritiden:
Hvis elevens indtagelse af rusmidler i fritiden har tydelig negativ indflydelse på skoledagen påtales dette over for
eleven. Hvis der efter påtalen ikke observeres ændret adfærd, indkaldes til et møde med studievejleder og
pædagogisk leder (og forældre ved elever under 18 år og i øvrigt når det skønnes vigtigt), samt evt. eksterne
samarbejdspartnere.
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Er der tale om, at eleven har et begyndende misbrug, kan skolen stille krav om, at han/hun går i behandling, hvis
skoleforløbet skal fortsætte. Ønsker eleven at gå i behandling, kan skolen være behjælpelig med at etablere en
relevant kontakt. Ønsker eleven ikke nogen form for samarbejde med hensyn til at gå i behandling, vil rektor
udmelde den pågældende elev.
Kriminelle forhold:
Er der tale om kriminelle forhold, vil sagen øjeblikkelig blive overdraget til politiet af den pædagogiske leder og
andre relevante myndigheder. Eventuelle rusmidler vil blive konfiskeret og overdraget til politiet/(SSP)
Der skal i alle tilfælde gøres alt for, at eleven atter kommer på ret kurs med henblik på at kunne påbegynde en
ungdomsuddannelse og få et nyt livsindhold. Hvis eleven er under 18 år, eller det skønnes vigtigt for forløbet, skal
forældrene hurtigst muligt inddrages i opklaringen af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning.
Hvad reagerer vi på:
• Døgnrytmen er ustabil
• Manglende hukommelse / indlærings vanskeligheder
• Sløvhed / træthed
• Manglende øjenkontakt
• Trækker sig fra fællesskabet
• Vekslende temperament og humør
• Selvdestruktiv og selvskadende adfærd.
• Kriminalitet
Kontakten til det relevante kommunale system:
• Misbrugsteamet, Familiehuset, Christiansfeldvej 12, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 81 50 (under 18 år)
• Haderslev Rusmiddelcenter, Clausensvej 25 (Sundhedscenter), 6100 Haderslev, tlf. 74 52 76 16 (over 18 år).
• SSP konsulent Peter Jensen, tlf. 21 41 90 02 – Mail: pejn@haderslev.dk

Relevante links:
Sundhedsstyrelsen

http://stofinfo.sst.dk/

Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.dk/unges-misbrug/

Center for Digital Pædagogik

http://netstof.dk/

(88 kommuner er medlem af netstof.dk. som er finansieret af Socialstyrelsen)
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