
Rusmiddelpolitik 
for elever på 

ungdomsuddannelserne 
i Aalborg

Gældende for 
Aalborghus Gymnasium
Aalborg Katedralskole
Hasseris Gymnasium

Nørresundby Gymnasium og HF
Aalborg Handelsskole
Tech College Aalborg

Indledning
Ungdomsuddannelserne i Aalborg har et fælles ansvar for at 
sikre eleverne de bedst mulige betingelser for læring og per-
sonlig udvikling - både socialt og individuelt. Derfor har skoler-
ne fastlagt fælles retningslinjer for alkohol og rusmidler. Det 
betyder, at uanset hvor en studerende er elev på en ungdoms-
uddannelse i Aalborg, møder eleven de samme retningslinjer.

Målet er, at elevernes ungdomsuddannelses forløb præges af 
en så stor personlig udvikling og fagligt udbytte som muligt 
inden for rammerne af et godt fællesskab. Overdreven indta-
gelse af alkohol og indtagelse af andre rusmidler er i modstrid 
med opfyldelsen af disse mål. Skolerne vil derfor arbejde for, 
at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og 
andre rusmidler. 

Skolerne samarbejder med Aalborg Kommune således, at vi 
sikrer, at elever, der har behov for hjælp, tilbydes dette bedst 
muligt. Information om dette sikres bl.a. gennem inddragelse 
af elever via fællesarrangementer og undervisning samt infor-
mation til forældrene.
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Generelle regler 
Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af 
alkohol samt andre rusmidler i forbindelse med skolegangen 
på skolen eller i skolernes umiddelbare nærhed, hvor eleverne 
kan identificeres med skolerne. Dette gælder også på introture 
og til øvrige elevarrangementer uden for skolen. 

Dispensationer
- På studieture kan skolens ledelse dispensere og give tilla-

delse til indtagelse af alkohol i begrænset omfang. Følgen-
de forhold gør sig gældende:



•	 Regler	og	sanktioner	er	talt	godt	igennem	inden	turen
•	 Turen	til	og	fra	destinationen	er	alkoholfri
•	 Undervisningsaktiviteterne	er	alkoholfrie
•	 Alle	elever	skal	møde	friske	og	udhvilede	til	dagens	program
•	 Hvis	forholdene	taler	for	det,	kan	den	enkelte	skole	eller	læ-

rer indføre totalt forbud under hele turen

- I forbindelse med elevfester og cafeer kan skolens ledelse 
give dispensation til indtagelse af alkohol på skolens områ-
de. Følgende forhold gør sig gældende:

•	 Arrangementer	afholdes	under	trygge	og	hyggelige	rammer,	
hvor der er adgangskontrol og medarbejdere til stede

•	 Der	udskænkes	ikke	hård	spiritus,	og	der	udskænkes	ikke	til	
stærkt berusede personer

•	 Utilbørlig	beruselse	eller	påvirkning	af	andre	rusmidler	tole-
reres ikke, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 
år

•	 Elever,	der	er	meget	berusede,	bliver	 ikke	lukket	 ind	til	 fe-
sten, og forældrene kontaktes, hvis eleven er under 18 år

•	 Til	fester	skal	der	kunne	købes	alkoholfrie	drikke,	og	der	bør	
være caféområder, hvor ikke-berusede gæster kan hygge 
sig sammen - gerne med mulighed for alternative aktivite-
ter som spil m.m.

Hjælp til elever, som har problemer med rusmidler
Skolerne tager ansvar for, at de elever, der har problemer med 
rusmidler, får hjælp. 

Hvis skolen vurderer, at en elev bruger hash eller andre eufo-
riserende stoffer, bliver eleven indkaldt til en samtale med 
studievejleder/coach med henblik på at vurdere uddannelses-
forløbet og sikre, at eleven får professionel hjælp fra Aalborg 
Kommune eller hjemkommunen.

Er	eleven	under	18	år,	bliver	forældrene	hurtigst	muligt	inddra-
get, og der henvises til Rusmiddelteamet i Aalborg Kommune 
eller tilsvarende center i hjemkommunen. 

Er	eleven	over	18	år,	henvises	der	til	misbrugscentret	i	Aalborg	
Kommune eller i hjemkommunen. I de tilfælde, hvor eleven har 
en uddannelsesaftale, vil praktikstedet blive sat ind i sagen i 
nødvendigt omfang.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i rusmid-
delpolitikken
Elever,	 der	 overtræder	 skolernes	 regler	 i	 rusmiddelpolitikken	
eller lovgivning om euforiserende stoffer, vil blive indkaldt til 
en samtale med studievejleder eller ledelsen og kan risikere 
bortvisning fra arrangementer, bortvisning fra skolen i et an-
tal dage eller i yderste konsekvens permanent bortvisning fra 
skolen.

Overtrædes reglerne under en studietur, ekskursion eller et 
elevarrangement uden for skolen, vurderer de ansvarlige læ-
rere, om:

•	 Der	skal	sanktioneres	over	 for	eleven	efter	hjemkomst,	 jf.	
ovenfor - i dette tilfælde skal dette og begrundelsen herfor 
meddeles eleven på studieturen, ekskursionen eller elevar-
rangementet

•	 Eleven	skal	hjemsendes	for	egen	regning.
•	 Studieturen	 skal	 afbrydes	 i	 utide,	 hvis	 overtrædelserne	 er	

omfattende og udbredte

Eleverne	kan	opleve,	at	skolerne	vil	sikre	overholdelse	af	lov-
givningen om hash og andre euforiserende stoffer ved hjælp 
af iværksættelse af forskellige tiltag, fx tests og vagtværn med 
narkohunde.

Regler vedr. reklame for alkohol på skolerne
Skolerne accepterer ikke, at der ophænges reklame, eller på 
anden måde reklameres for alkoholprodukter på skolerne. 
Dette gælder også reklamer, hvor der både implicit og eksplicit 
opfordres til druk. 
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