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Fælles rusmiddelpolitik 
for uddannelsesinstitutionerne 

Den fælles rusmiddelpolitik er vedtaget af Horsens Uddannelsesråd  
d. 30. oktober 2019 og gælder for de uddannelsesinstitutioner, der er  
medlemmer af uddannelsesrådet. Det er:

>  Horsens Gymnasium & HF 

> Horsens HF & VUC

> Learnmark Horsens

>  Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens,  
Afdeling Horsens

> Bygholm Landbrugsskole

> FGU Sydøstjylland

> Sprogcenter Midt, Afdeling Horsens

>  VIA University College, Campus Horsens

>  Erhvervsakademi Dania, Afdeling Horsens

> Tørring Gymnasium

> Odder Gymnasium



Uddannelsesinstitutionerne i Horsens,  
Hedensted og Odder har en fælles vision 
for elever og studerende på uddannelses-
institutionerne:
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Fælles vision

Trivsel - Alle unge trives på deres uddannelsesinstitution.

Sundhed – Alle unge får på deres uddannelsesinstitution 
et godt udgangspunkt for at leve et sundt liv. Uddannelses-
institutionerne understøtter, at det er nemt for de unge at 
træffe sunde og gode valg.

Fællesskaber - Alle unge oplever at være en del af  
fællesskabet på deres uddannelsesinstitution. Faglige og 
sociale fællesskaber er i højsædet ved alle aktiviteter på 
uddannelses institutionerne.

Kultur - Alle unge oplever en kultur på deres uddannelses-
institution – både til hverdag og til fest - der er præget af 
fællesskab, ansvar, respekt og plads til forskellighed.



Uddannelsesinstitutionerne i Horsens, Heden-
sted og Odder omfatter både ungdomsud-
dannelser og videregående uddannelser, og 
alderen på uddannelsesinstitutionernes ele-
ver og studerende spænder fra 15 år til vok-
sen. I praksis kan det betyde, at der kan være 
mindre forskelle i udmøntningen af denne 
politik, dens vision og retningslinjer.

Visionen - delmål

Alkohol 

>  Alle unge lever et sundt liv uden  
alkohol til hverdag. 

>  Alle unge oplever og bidrager til en 
fest kultur præget af fællesskab,  
ansvar og respekt, og hvor der er 
plads til alle.

Euforiserende stoffer 

>  Alle unge lever et sundt liv uden  
euforiserende stoffer.

På baggrund af visionen arbejder uddannel-
sesinstitutionerne for, at elever og studerende 
får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol 
og euforiserende stoffer. Uanset hvilken af 
uddannelsesinstitutionerne, man går på, vil 
man møde den samme overordnede vision 
og de samme retningslinjer. 
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Alkohol 

Ungdomsuddannelser:
Alkohol er ikke tilladt i den almindelige hver-
dag på uddannelsesinstitutionerne.

Alkohol kan være tilladt i forbindelse med 
sociale aktiviteter arrangeret af uddannelses-
institutionerne.

Studieture indgår i den almindelige skole-
hverdag, og derfor er indtagelse af alkohol i 
forbindelse med studieture ikke tilladt. Der kan 
laves undtagelser for indtagelse af alkohol på 
studieture i begrænset omfang.

Videregående uddannelser:
Alkohol er tilladt i forbindelse med socialt 
samvær efter almindelig undervisnings ophør 
eller ved specielle lejligheder såsom afslut-
tende eksaminer.

Fælles 
retningslinjer

Euforiserende stoffer 

Uddannelsesinstitutionerne har nultolerance  
over for illegale rusmidler. Det betyder, at 
besiddelse af alle former for euforiserende 
stoffer er forbudt både på uddannelses-
institutionens område og uden for. 
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Alkohol 

Uddannelsesinstitutionerne sætter rammer 
for at sikre, at der kan afvikles sociale aktivi te-
ter med begrænset indtagelse af alkohol i  
respekt for, at alle skal kunne være med – 
også dem, der ikke ønsker at drikke alkohol.  
Alkohol må aldrig være i centrum for aktivi-
teten.

Uddannelsesinstitutionerne oplyser elever/
studerende og forældre til unge under 18 år 
om uddannelsesinstitutionernes holdning til 
alkohol og lægger op til, at alle bidrager til en 
festkultur præget af fællesskab, ansvar og 
respekt og hvor der er plads til alle.

Uddannelsesinstitutionerne søger særligt 
gennem oplysning at påvirke elevers og 
studerendes indbyrdes kommunikation om 
alkohol og arrangementer på sociale medier 
m.v., så denne kommunikation bliver så inklu-
derende som muligt og udtrykker, at alle er 
velkomne i fællesskabet. 

Uddannelsesinstitutionerne accepterer ikke, at 
der ophænges reklamer, eller at der på anden 
måde (fx via sociale medier) reklameres for 
alkoholprodukter på skolerne. Dette gælder 
også reklamer og opslag, hvor der både im-
plicit og eksplicit opfordres til druk.

Fester og cafeer på  
ungdomsuddannelserne:

>  Der afvikles et mindre antal fester årligt på 
uddannelsesinstitutionerne

>  Alle fester er lukkede fester  
(jf. lovgivningen)

>  Der er altid personale ved arrange-
menterne

>  Gratis vand (fx på flaske) er altid tilgænge-
ligt ved uddannelsesinstitutionernes  
arrangementer

>  Andre ikke-alkoholiske drikke er altid  
tilgængelige og er væsentligt billigere end 
alkohol

>  Der udskænkes aldrig drikke med alkohol-
procent højere end 5% undtagen ved helt 
særlige lejligheder (fx dimission) og da i et 
meget begrænset omfang

Hvordan arbejder 
vi med det? - generelt
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Fester og cafeer på de  
videregående uddannelser:

Den enkelte uddannelsesinstitution fastsætter 
regler for omgang med spiritusholdige drikke, 
herunder alkoholprocent samt rammer for 
festers afvikling. Dog gælder det ligesom for 
ungdomsuddannelserne, at:

>  Gratis vand (fx på flaske) er altid tilgænge-
ligt ved uddannelsesinstitutionernes  
arrangementer

>  Andre ikke-alkoholiske drikke er altid  
tilgængelige og er væsentligt billigere end 
alkohol

Euforiserende stoffer 

Uddannelsesinstitutionerne sætter rammer 
for at sikre, at brug af euforiserende stoffer 
ikke er en del af kulturen på uddannelsesinsti-
tutionen. 

Uddannelsesinstitutionerne oplyser elever/
studerende og forældre til unge under 18 år 
om uddannelsesinstitutionernes holdning til 
euforiserende stoffer.
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Alkohol 

Alle medarbejderne på uddannelsesinstitu-
tionerne er forpligtet til at udvise opmærk-
somhed i forhold til eventuelle tegn på pro-
blematisk forbrug af alkohol, og skolernes 
ledelse understøtter den enkelte medarbejder 
i at reagere professionelt ved bekymring. 

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at en 
elev/studerende har et problematisk forbrug 
af alkohol, vil studievejleder tage kontakt til 
eleven/den studerende for at sikre, at eleven/
den studerende får hjælp. 

Unge under 18 år:

>  Uddannelsesinstitutionen inddrager for-
ældrene hurtigst muligt

>  Uddannelsesinstitutionen tager kontakt til 
U-turn i Horsens Kommune eller tilsvarende 
center i hjemkommunen, der tilbyder gratis 
og anonym behandling samt støtte til for-
ældre. 

>  Medarbejderne har en skærpet underret-
ningspligt til Horsens Kommune eller hjem-
kommunen, hvis de kommer i kontakt med 
unge under 18 år, der har behov for særlig 
støtte.

Unge over 18 år:

>  Uddannelsesinstitutionen tager kontakt til 
Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning 
(SHR) i Horsens Kommune eller tilsvarende 
center i hjemkommunen, der tilbyder gratis 
og anonym behandling.

Uddannelsesinstitutionerne vil forsøge at 
hjælpe elever og studerende med et proble-
matisk forbrug af alkohol til at gennemføre 
deres uddannelse, hvis dette vurderes som 
hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte un-
ges situation samt studiemiljøet. Det er dog et 
krav, at den unge viser motivation for foran-
dring og tager imod den hjælp, der tilbydes. 

I de tilfælde, hvor den unge har en uddannel-
sesaftale, vil praktikstedet blive sat ind i sagen 
i nødvendigt omfang.

Horsens Kommunes rusmiddelrådgivninger  
(under/over 18 år) udarbejder sammen med 
uddannelsesinstitutionerne en standard 
kontrakt, som kan bruges til udveksling af 
oplysninger om, hvorvidt den unge følger sin 
behandlingsplan.

Hvordan arbejder 
vi med det? - specifikt
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Euforiserende stoffer 

Alle medarbejderne på uddannelsesinstitu-
tionerne er forpligtet til at udvise opmærk-
somhed i forhold til eventuelle tegn på brug 
af euforiserende stoffer, og skolernes ledelse 
understøtter den enkelte medarbejder i at 
reagere professionelt ved bekymring. 

Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at en 
elev/studerende bruger euforiserende stoffer, 
vil studievejleder tage kontakt til eleven/den 
studerende for at sikre, at eleven/den stude-
rende får hjælp.

Unge under 18 år:

>  Uddannelsesinstitutionen inddrager for-
ældrene hurtigst muligt

>  Uddannelsesinstitutionen tager kontakt til 
U-turn i Horsens Kommune eller tilsvarende 
center i hjemkommunen, der tilbyder gratis 
og anonym behandling samt støtte til for-
ældre. 

>  Medarbejderne har en skærpet underret-
ningspligt til Horsens Kommune eller hjem-
kommunen, hvis de kommer i kontakt med 
unge under 18 år, der har behov for særlig 
støtte.

Unge over 18 år:

>  Uddannelsesinstitutionen tager kontakt til 
Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning 
(SHR) i Horsens Kommune eller tilsvarende 
center i hjemkommunen, der tilbyder gratis 
og anonym behandling.

Uddannelsesinstitutionerne vil forsøge at 
hjælpe elever og studerende, der bruger 
euforiserende stoffer, til at gennemføre deres 
uddannelse, hvis dette vurderes som hen-
sigtsmæssigt i forhold til den enkelte unges  
situation samt studiemiljøet. Det er dog et 
krav, at den unge viser motivation for foran-
dring og tager imod den hjælp, der tilbydes.

I de tilfælde, hvor den unge har en uddannel-
sesaftale, vil praktikstedet blive sat ind i sagen 
i nødvendigt omfang.

Horsens Kommunes rusmiddelrådgivninger  
(under/over 18 år) udarbejder sammen med 
uddannelsesinstitutionerne en standard 
kontrakt, som kan bruges til udveksling af 
oplysninger om, hvorvidt den unge følger sin 
behandlingsplan.
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Alkohol 

Ved fester og andre sociale arrangementer 
vil elever/studerende, der ved deres adfærd 
viser at have indtaget for meget alkohol,  
enten ikke blive lukket ind eller blive sendt 
hjem. Er eleven/den studerende under 18 år, 
bliver forældrene kontaktet. 

Uddannelsesinstitutionerne indarbejder i de-
res lokale studie- og ordensregler - på bag-
grund af den fælles politik for alkohol, stoffer 
og tobak - hvordan brud på reglerne hånd-
teres.

Konsekvenser

Euforiserende stoffer 

Salg af rusmidler bliver altid politianmeldt.

De unge kan opleve, at uddannelsesinstitu-
tionerne vil sikre overholdelse af lovgivningen 
om euforiserende stoffer ved hjælp af iværk-
sættelse af forskellige tiltag, fx tests og vagt-
værn med narkohunde.

Uddannelsesinstitutionerne indarbejder i  
deres lokale studie- og ordensregler - på 
baggrund af den fælles politik for alkohol, 
stoffer og tobak - hvordan brud på reglerne 
håndteres.
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