Alkohol- og rusmiddelpolitik for GHG 2020-21
Overordnede mål og værdier:
Gammel Hellerup Gymnasiums vision er at være en skole, der giver den enkelte elev de bedste
muligheder
for læring, dannelse og personlig udvikling. Rammerne skal være et trygt og forpligtende
fællesskab, der
fremmer gensidig ansvarlighed og respekt. GHGs tre kerneværdier er faglighed, fællesskab og
mangfoldighed.
Dette værdigrundlag er bredt kendt og accepteret af vores elever.
Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik skal understøtte disse værdier, så elevernes gymnasieforløb
præges af
faglig udvikling, trivsel og samvær samt respekt for hinandens forskellighed. Overdreven
indtagelse af alkohol samt brug af andre rusmidler er i modstrid med opfyldelsen af disse mål.
Skolen skal derfor arbejde for, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre
rusmidler. Alkohol skal ikke spille en central rolle i skolens kultur. Dette skal ske i dialog med
elever og forældre.
Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik søges derudover i videst muligt omfang understøttet i den
daglige undervisning og ved afholdelse af fællesarrangementer om alkohol og andre rusmidler.
Dette skal medvirke til at forebygge, at elever får problemer med alkohol eller andre rusmidler.
Politikken er en uddybning af skolens studie- og ordensregler, som indeholder de overordnede
regler.

Generelle regler:
Det gælder generelt, at alkohol og andre rusmidler, herunder snus, ikke hører sammen med et
ordentligt studiemiljø. Det indebærer, at det ikke er tilladt at medbringe alkohol eller rusmidler på
skolens område eller på ekskursioner, studierejser mv. Det er heller ikke tilladt at indtage eller
være påvirket af alkohol eller rusmidler i skoletiden. Dette omfatter også eventuelle pauser i løbet
af skoledagen. Forbuddet gælder også for undervisningsaktiviteter uden for skolens område, fx på
ekskursioner og studierejser. I overensstemmelse med naboretslige principper gælder dette også
området i skolens umiddelbare nærhed, hvor eleven kan identificeres med skolen, jf. GHGs studieog ordensregler. Der er ligeledes en forventning om, at man møder frisk og veludhvilet til
undervisning og andre skolearrangementer.
Enhver form for handel med, besiddelse af eller indtagelse af euforiserende stoffer, lægemidler
eller dopingmidler, hvor besiddelse mv. er forbudt i lovgivningen, på skolens område eller på
ekskursioner, studierejser mv., vil medføre bortvisning fra skolen og evt. politianmeldelse. Skolen
forbeholder sig ret til, i løbet af skoletiden eller – på skolens område – uden for skoletiden, at
anmode en elev om at medvirke i en rusmiddeltest ved mistanke om, at den pågældende er
påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. En evt. afvisning af dette kan medføre, at eleven
nægtes adgang til festen eller bortvises fra denne.

Skolen har desuden den politik, at elever, der måtte udvikle et afhængighedspræget forhold til
alkohol og/eller rusmidler, skal tilbydes hjælp så hurtigt som muligt.
Skolen har formuleret særlige regler i forbindelse med nedenstående arrangementer:

Introture, idrætsdage, turneringer m.m.:
Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler ved disse arrangementer.

Studierejser:
Studierejser er undervisning, der er forlagt til et andet sted. Rejsen har et obligatorisk program
med et fagligt indhold, som alle har mødepligt til. Elevernes optræden på studierejser og andre
ekskursioner skal respektere det pågældende rejsemåls almindelige skik og brug for god opførsel
blandt unge. En studierejse er omfattet af skolens almindelige studie- og ordensregler. Der
henvises i øvrigt til skolens rejseregler samt de aftaler, der bliver indgået mellem rejselærere og
klasser.

Caféaftener og fester:
Der kan købes sodavand og øl til skolens caféaftener og fester. Skolen sørger for gratis kildevand.
Det er ikke tilladt for elever selv at medbringe drikkevarer til disse. Skolen opfordrer til moderat
alkoholindtagelse.
Ved caféaftener og fester har skolen et sikkerhedsberedskab i form af lærervagter og eksterne
vagter, der har pligt til at gribe ind over for evt. stærkt berusede elever. Elever kan efter vagternes
beslutning afvises til arrangementerne og evt. sendes hjem efter orientering af forældrene.
Overdreven indtagelse af øl i forbindelse med forskellige arrangementer på skolen uden for den
almindelige undervisning er ikke i overensstemmelse med skolens overordnede målsætning.

Andre sociale arrangementer uden for skolen
I forbindelse med gymnasieårene arrangeres der ofte en del sociale aktiviteter uden for skolens
regi. Det gælder privat samt andre steder i det offentlige rum. Her vil de unge i større eller mindre
omfang møde alkohol og/eller andre rusmidler. Selv om skolen normalt ikke har noget med disse
arrangementer at gøre og ikke har ansvar for disse, bliver skolens navn alligevel ofte inddraget. Fra
skolens side vil vi gennem dialog med de unge gøre opmærksom på dette og opfordre til en
fornuftig og respektfuld adfærd. Vi vil imidlertid indtrængende opfordre til, at forældre også tager
sådanne samtaler, så vi er flere, der kan påvirke i en mere hensigtsmæssig retning.

Sanktioner:
Ved skolestart oplyser skolens ledelse og klasselederne/kontaktlærerne de nye elever om skolens
alkoholog rusmiddelpolitik, specielt vedrørende introture.

Skolen har følgende generelle sanktioner:
•
•
•
•

En mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning
En skriftlig advarsel
Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter
Forbud mod, at eleven anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af
genstande

•
•
•

Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår.
Permanent bortvisning fra skolen

Sanktioner i konkrete tilfælde:
•

•
•

Elever, der medbringer eller skaffer sig alkohol/rusmidler på introture, hytteture,
ekskursioner kan efter kontakt til skolens ledelse sendes hjem for egen regning og efter
kontakt med forældrene.
Elever, der overtræder reglerne, indkaldes til samtale med rektor
Elever, der overtræder aftalerne i forbindelse med studierejser, kan i samråd mellem
rejselærerne og skolens ledelse sendes hjem for egen regning. Elever, der overtræder
reglerne, indkaldes til samtale med rektor. Forældrene orienteres.

Ovennævnte sanktioner skal følge forvaltningslovens regler. Det betyder, at den involverede elev
eller indehaveren af forældremyndigheden skal gives mulighed for at udtale sig i sagen, før rektor
træffer den endelige afgørelse (partshøring). Der kan læses nærmere om det i skolens studie- og
ordensregler.
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