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TRIVSEL OG ADFÆRD 

SCT. KNUDS SKOLES & BØRNEHAVES MISBRUGSPOLITIK 

Sct. Knuds Skole & Børnehave er en fri grundskole, der bygger sit virke på det katolsk/kristne livs- og 

menneskesyn. Som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi at danne og uddanne eleverne til demokrati og 

ligeværd som en livsholdning.  

Eleverne skal i frihed udvikle deres evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet. 

Formål 

Formålet med denne misbrugspolitik er at sikre, at elever med mistanke om misbrug kan få den fornødne 

hjælp så hurtigt som muligt. Denne hjælp vil være både internt ved lærere, pædagogisk personale samt 

ledelse, men vil også være af professionelle eksterne resurser.  

Sct. Knuds Skoles & Børnehaves holdning til benyttelse af en hver form for rusmidler er enkel: 

Sct. Knuds Skole & Børnehave accepterer ikke indtagelse af rusmidler i nogen form. 

Misbrug af rusmidler kan betyde, at ikke kun den pågældende elev, der har misbruget, men også de 

fællesskaber, som eleven færdes i, kan påvirkes negativt. Derfor opfordres alle elever og forældre til at tage et 

medansvar, hvis en mistanke om misbrug opleves og generelt være opmærksomme på hinandens trivsel. 

Misbrugspolitik, unge og rusmidler 

Hvis skolen observerer, at en elev har et forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer/misbrug, reagerer skolen 

og forsøger at hjælpe. 

Signaler, der viser problemer som følge af misbrug: 

 Eleven har manglende fremmøde og manglende opgaveaflevering 

 Eleven kommer for sent 

 Eleven overtræder regler og aftaler 

 Eleven overholder ikke pauser 

 Eleven udviser uacceptabel adfærd, f.eks. farer op, stærkt humørsvingende etc. 

Fysiske tegn misbrug: 

 Eleven er sløv og ugidelig 

 Eleven har sorte rander under øjnene 

 Eleven har røde øjne, små/store pupiller 

 Eleven er tynd 

 Eleven har ikke lyst til mad, men hang til sukker 
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Undersøgelse af en mistanke 

En mistanke om problemer med misbrug hos en elev kan opstå ved flere af ovenstående signaler eller ud fra 

det, eleven selv siger eller skriver i undervisningen. Mistanken kan også komme fra en bekymret kammerat, 

som giver et signal til læreren. Mistanken kan underbygges ved at: 

 Tale med den kammerat, der har udtrykt bekymring 

 Tale med forældrene 

 Tale med lærere eller ledelse 

 Kontakte bopælskommunens misbrugscenter og undersøge, om eleven er kendt hos dem  

 Kontakte SSP 

Lærernes handlemuligheder 

Lærerne er oftest de første, der observerer en ændret adfærd ved en elev, og som dermed kan have mistanken 

om problemer med misbrug.  

Derfor ageres der professionelt ved at:  

 tale med eleven om bekymring for mistrivsel 

 fokusere på det, der lykkes og gøre mere af det - ikke omvendt 

 inddrage bopælskommunen; f.eks. via ledelsen  

 inddrage hjemmet og få dem med på den gode måde 

Handlingsplan 

Hvis misbrug opdages og foregår, vil der vil blive arbejdet systematisk ud fra nedenstående. 

1. Indtagelse og salg af euforiserende stoffer må ikke finde sted på skolens område. Elever må ikke være 

påvirkede, når de befinder sig på skolens område og/eller modtager undervisning. Der må hverken 

ryges, indtages euforiserende stoffer eller alkohol. 

2. Ved mistanke kontakter lærer afdelingsleder og forelægger mistanken. 

3. Den pågældende elev kaldes ind til samtale mht. at afdække, om der er tale om misbrug/forbrug, og 

om det er på eller uden for skolen. 

4. Ved mistanke kontakter lærer/afdelingsleder forældrene og forelægger mistanken. 

5. Den pågældende elev tilbydes behandling. I samarbejde med lærerteamet i klassen tager skolens 

ledelse stilling til, om behandling er en forudsætning for, at eleven kan fortsætte sin uddannelse på 

skolen. 

6. Hvis misbrug/påvirket tilstand konstateres, sendes eleven hjem. Skolens ledelse beslutter i 

samarbejde med lærerteamet, om eleven skal have en pause fra undervisningen, eller om der er tale 

om øjeblikkelig bortvisning. Gentagelse medfører øjeblikkelig bortvisning fra undervisning og 

eksamen. Det er skolens ledelse, der træffer beslutning om dette. 

7. Skolens ledelse tager stilling til, om der er behov for yderligere information og drøftelse i den klasse, 

hvor eleven er indskrevet. 
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Røgfri skoletid 

Den gældende lov om rygning betyder, at skolens område er totalt røgfrit døgnet rundt. De samme regler 

gælder ift. eksterne skoleophold, ekskursioner, lejrskoler og studieture etc. 

 


