
F Æ L L E S  R U S M I D D E L P O L I T I K
U N G D O M S U D D A N N E L S E R 

F R E D E R I K S H A V N  K O M M U N E



Vi har et fælles ansvar for at sikre vores elever de bedst mulige betingelser for læring, trivsel og personlig 
udvikling. Det indebærer blandt andet et trygt og inkluderende festmiljø uden overdrevet indtagelse af 
alkohol eller indtagelse af andre rusmidler, hvor der selvfølgelig tages hensyn til de elever, som ikke drikker 
alkohol. 

Vi har derfor fastlagt en række fælles retningslinjer for alkohol og andre rusmidler, som gælder elever, der 
går på ungdomsuddannelserne i Frederikshavn Kommune. Formålet med denne rusmiddelpolitik er at ska-
be sunde og trygge rammer, der kan medvirke til, at unge får et mere bevidst og ansvarligt forhold til alko-
hol og andre rusmidler. 

Med denne rusmiddelpolitik vil elever på ungdomsuddannelser i Frederikshavn Kommune møde de samme 
overordnede retningslinjer, uanset hvilken uddannelsesinstitution de går på.

Generelle retningslinjer

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i forbindelse 
med skolegangen. Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution at vurdere, hvornår der er tale om skole-
gang.

Euforiserende stoffer er aldrig tilladt, og eleverne kan opleve, at skolen sikrer overholdelse af narkotikalov-
givningen ved hjælp af tiltag som f.eks. narkohunde eller test for euforiserende stoffer. Dette forbud gælder 
også stoffer, som ikke falder ind under narkotikalovgivningen, men som indtages med det formål at opnå en 
rusvirkning (fx lattergas).

Studieture, ekskursioner og øvrige elevarrangementer uden for skolen er som udgangspunkt alkoholfri. 

Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra retningslinjerne i forbindelse med elevfester og lignen-
de arrangementer, hvis de efterlever følgende: 

 •  Arrangementet afholdes under trygge og inkluderende rammer, hvor der er adgangskontrol 
  til stede.

 •  Der må ikke udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på over 14 %, og der må ikke  
  udskænkes alkohol til stærkt berusede personer. 

 •  Der kan købes alkoholfri alternativer, ligesom det tilstræbes, at der er alkoholfri områder til   
  festen.

 •  Elever, der er stærkt berusede eller påvirket af andre rusmidler end alkohol, afvises. 

 •  Der må ikke reklameres for alkohol, drikkekonkurrencer eller på anden måde opfordres til 
  fuldskabsorienteret drikkeri. Dette gælder både fysiske reklamer på skolen samt reklamer på de   
  sociale medier.

Ungdomsuddannelserne samarbejder med Frederikshavn Kommune og Nordjyllands Politi om generel  
rusmiddelforebyggende undervisning samt om tilbud til elever med et problematisk forbrug af rusmidler. 

Udmøntning og opfølgning
Den enkelte uddannelsesinstitution har ansvaret for at sikre, at alle nye elever og deres forældre bliver ori-
enteret om indholdet i rusmiddelpolitikken. Uddannelsesinstitutionerne evaluerer misbrugspolitikken hvert 
andet år i forbindelse med offentliggørelsen af Ungeprofilundersøgelsen fra Frederikshavn kommune. 
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Myter og fakta om rusmidler

MYTE FAKTA
Stoffer i Frederikshavn Stoffer i Frederikshavn

Der er så mange stoffer i netop Frederikshavn, at 
mange unge før eller siden vil komme til at prøve 
at tage ulovlige stoffer.

Der er ikke flere stoffer i Frederikshavn end i 
andre byer af samme størrelse. 6 % af unge mel-
lem 15-30 år har prøvet andre stoffer end hash 
og alkohol, hvilket svarer til tallet på landsplan.

De fleste unge har prøvet at ryge hash. Det er 
helt normalt i Frederikshavn. 

Unges erfaring med hash i Frederikshavn Unges erfaring med hash i Frederikshavn

Mange unge tror fejlagtigt, at flertallet af deres 
jævnaldrende har prøvet at ryge hash. Men det 
er forkert. Blandt de 15-30-årige i Frederikshavn 
kommune har 19 % prøvet at ryge hash, hvor 
tallet på landsplan er 31 %.

Alkohol i hjemmet Alkohol i hjemmet

Unge, der lærer at drikke hjemmefra, får et mere 
ansvarligt forhold til alkohol.

Unge, der bliver tilbudt alkohol derhjemme, 
begynder at drikke tidligere og drikker mere, når 
de er ude.

Forældreindblanding Forældreindblanding

Det nytter ikke noget, at forældre blander sig i 
unges alkoholvaner. De drikker alligevel – blot 
uden at deres forældre ved det.

Unge - der har en aftale med deres forældre om, 
hvornår, hvor ofte og hvor meget de må drikke - 
drikker mindre fuldskabsorienteret. Omkring 40 
% af disse unge synes godt om, at deres forældre 
blander sig. Kun 16 % synes dårligt om det.

Unges erfaring med alkohol Unges erfaring med alkohol

Alle unge har prøvet at være fulde, når de begyn-
der på en ungdomsuddannelse.

Mere end en tredjedel af alle unge i Frederiks-
havn kommune har ikke prøvet at være fulde, når 
de fylder 16 år.

Fester og alkohol Fester og alkohol

Unge går til fest primært for at drikke sig fulde. Der er mange grunde til, at unge går til fest, og 
alkohol er en af dem. Men det at møde nye 
mennesker, slå sig løs og danse har væsentlig 
større betydning, end alkohol har.

Kilde: Data og statistik er baseret på ESPAD undersøgelsen fra 2019 + Ungeprofilundersøgelsen 2021-22
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Viden eller mistanke
om, at en elev har 
et rusmiddelbrug, 
der påvirker elevens 
hverdag.

Elev henvender sig
til eksempelvis lærer
vedrørende eget
rusmiddelbrug.

En elev fremmøder
i påvirket tilstand.

Viden om, at en elev
sælger eller videre-
overdrager stoffer.

Bekymringssamtale
Deltagere: Elev, lærer, vejleder eller mentor mv.

Ved elever under 18 år skal forældrene orienteres, hvis 
mistanken bekræftes.

Oplysninger om samtalen videregives med samtykke 
fra eleven til vejleder/mentor.

Øjeblikkelig hjemsen-
delse med advarsel 
om sanktioner ved 
gentagelse.

Elever under 18 år:
Forældrene 
orienteres.

Bortvisning fra 
uddannelses-
institutionen.

Opfølgningssamtale(r)

Deltagere:
Elev, vejleder/elevmentor, samt evt. misbrugs- 
konsulent.

Muligt tilbud om behandling ved Behandlingscentret 
ved Frederikshavn kommune (MOVE)

(Behandlingscentrets hjemmeside)

Involvering af skoleledelse
Hvis den unges løsninger og adfærd ikke rækker i  
forhold til skolens minimumskrav.

Sanktioner ift. skolegang formaliseres (inkl. krav om 
behandling)

Forløbet med eleven 
afsluttes, når det af 
vejlederen (i dialog med 
skolens ledelse) vurde-
res hensigtsmæssigt og i 
overensstemmelse med den 
overordnede rusmiddel- 
politik.

Beredskabsplan imod rusmidler 
på ungdomsuddannelserne
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https://www.frederikshavn.dk/borger/sundhed-og-sygdom/rusmiddel-behandling/

