
 
 
Følgende rusmiddelpolitik er vedtaget SU og AMO med involvering af kursistråd efterår 
2018. Målet er, at kursisternes uddannelsesforløb er præget af så stor faglig udvikling og 
udbytte som muligt - indenfor rammerne af et godt fællesskab.  
Ligeledes er det hensigten, at der tilbydes hjælp til kursister, som har brug for dette.  

Generelle regler 
 

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler 
i forbindelse med skolegangen. Dette gælder både på skolen, i skolens nærhed, på 
studieture og rejser – samt ved ekskursioner udenfor skolen.  

Alkohol 

Studieture:  

 Regler og sanktioner er talt igennem inden turen 
 Turen til og fra destination er alkoholfri 
 Undervisningsaktiviteter er alkoholfrie  
 Alle kursister skal møde friske og udhvilede til dagens program  

Fester og cafeer:  

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

 Der udskænkes ikke til berusede personer 
 Der skal kunne købes alkoholfrie drikke 
 Det tilstræbes, at vi også har alkoholfrie arrangementer 

 
Stoffer/ illegale rusmidler 

Vi har en nultolerance overfor illegale rusmidler. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af 
disse på skolen – og det vil som hovedregel blive meldt til politiet. Dette gælder både 
undervisning, studieture, rejser og fester.  

Skolen har indsatser i forhold til dette:  

• Lærere og andre medarbejdere har pligt til at være opmærksomme og reagere ved   
bekymring (jf. procedure for handling)  
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• Hjælp til elever, som bruger euforiserende stoffer – og er motiverede for at tage   
imod hjælp (jf. procedure for handling) 

• Her og nu handling – kontakt til leder 
• Opfordring til kursisten om at involvere nære relationer 

 
  

Plan for forebyggelse:  

1. Alle kursister orienteres om skolens rusmiddelpolitik ved morgensamlinger 
2. Kursister får på holdene relevant viden om brug af rusmidler, når temaet giver faglig 

mening 
3. Alle kursister får at vide, hvor de kan henvende sig, når de har brug for rådgivning/ 

støtte til at komme ud af misbrug 
4. Information til medarbejdere om forebyggelsestiltag, tegn på misbrug, 

støttemuligheder mm  
5. Samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter om forebyggelse af misbrug, samt 

deltagelse i relevante kurser og konferencer 

Bekymring 
for kursist 

 

Kontakt  
til 
studievejleder 
eller leder  

 

 

Studievejleder 
har samtale 
med elev 

 
Leder har 
samtale med 
kursist 

 

Interne tiltag 

• Samtale med   
  team eller lærere 
 

 

Eksterne tiltag 
• Henvisning til U-turn 
• Henvisning til Head 

Space 
• Henvisning til egen 

læge 

 

 

 
Kursisthenvendelse  
til lærer 

 

Telefon:   
    
    
    

  
  
  
  

 U-turn Frederiksberg.......... 38 21 39 02  
 Head Space KBH................53 73 30 01 

 

I tilfælde, hvor en kursist 
har et problematisk 
rusmiddelforbrug og ikke 
er motiveret for 
forandring og hjælp til at 
komme ud af misbruget, 
kan det medføre 
bortvisning fra skolen. 

  

 
U-turn Frederiksberg, Peter Bangsvej 26, 3, telefon 38213902 
Mobil/SMS: 28983922. Åben rådgivning: ring, kig forbi mandag 13-15 og torsdag 14-17 
Headspace København: Ravnsborggade 2-4, 2200 København N, telefon 53733001                
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• Hjælp til elever, som bruger euforiserende stoffer – og er motiverede for at tage   
imod hjælp (jf. procedure for handling) 

• Her og nu handling – kontakt til leder 
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Plan for forebyggelse:  

1. Alle kursister orienteres om skolens rusmiddelpolitik ved morgensamlinger 
2. Kursister får på holdene relevant viden om brug af rusmidler, når temaet giver faglig 

mening 
3. Alle kursister får at vide, hvor de kan henvende sig, når de har brug for rådgivning/ 

støtte til at komme ud af misbrug 
4. Information til medarbejdere om forebyggelsestiltag, tegn på misbrug, 

støttemuligheder mm  
5. Samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter om forebyggelse af misbrug, samt 
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 U-turn Frederiksberg.......... 38 21 39 02  
 Head Space KBH................53 73 30 01 

 

I tilfælde, hvor en kursist 
har et problematisk 
rusmiddelforbrug og ikke 
er motiveret for 
forandring og hjælp til at 
komme ud af misbruget, 
kan det medføre 
bortvisning fra skolen. 

  

 
U-turn Frederiksberg, Peter Bangsvej 26, 3, telefon 38213902 
Mobil/SMS: 28983922. Åben rådgivning: ring, kig forbi mandag 13-15 og torsdag 14-17 
Headspace København: Ravnsborggade 2-4, 2200 København N, telefon 53733001                
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• Henvisning til U-turn 
• Henvisning til Head 

Space 
• Henvisning til egen 

læge 

 

 

 
Kursisthenvendelse  
til lærer 

 

Telefon:   
    
    
    

  
  
  
  

 U-turn Frederiksberg.......... 38 21 39 02  
 Head Space KBH................53 73 30 01 

 

I tilfælde, hvor en kursist 
har et problematisk 
rusmiddelforbrug og ikke 
er motiveret for 
forandring og hjælp til at 
komme ud af misbruget, 
kan det medføre 
bortvisning fra skolen. 

  

 
U-turn Frederiksberg, Peter Bangsvej 26, 3, telefon 38213902 
Mobil/SMS: 28983922. Åben rådgivning: ring, kig forbi mandag 13-15 og torsdag 14-17 
Headspace København: Ravnsborggade 2-4, 2200 København N, telefon 53733001                

 



 
 
Følgende rusmiddelpolitik er vedtaget SU og AMO med involvering af kursistråd efterår 
2018. Målet er, at kursisternes uddannelsesforløb er præget af så stor faglig udvikling og 
udbytte som muligt - indenfor rammerne af et godt fællesskab.  
Ligeledes er det hensigten, at der tilbydes hjælp til kursister, som har brug for dette.  

Generelle regler 
 

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler 
i forbindelse med skolegangen. Dette gælder både på skolen, i skolens nærhed, på 
studieture og rejser – samt ved ekskursioner udenfor skolen.  

Alkohol 

Studieture:  

 Regler og sanktioner er talt igennem inden turen 
 Turen til og fra destination er alkoholfri 
 Undervisningsaktiviteter er alkoholfrie  
 Alle kursister skal møde friske og udhvilede til dagens program  

Fester og cafeer:  

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

 Der udskænkes ikke til berusede personer 
 Der skal kunne købes alkoholfrie drikke 
 Det tilstræbes, at vi også har alkoholfrie arrangementer 

 
Stoffer/ illegale rusmidler 

Vi har en nultolerance overfor illegale rusmidler. Det er ikke tilladt at være i besiddelse af 
disse på skolen – og det vil som hovedregel blive meldt til politiet. Dette gælder både 
undervisning, studieture, rejser og fester.  

Skolen har indsatser i forhold til dette:  

• Lærere og andre medarbejdere har pligt til at være opmærksomme og reagere ved   
bekymring (jf. procedure for handling)  

RUSMIDDELPOLITIK  

for kursister på Frederiksberg VUC & STX 2018 



• Hjælp til elever, som bruger euforiserende stoffer – og er motiverede for at tage   
imod hjælp (jf. procedure for handling) 

• Her og nu handling – kontakt til leder 
• Opfordring til kursisten om at involvere nære relationer 

 
  

Plan for forebyggelse:  

1. Alle kursister orienteres om skolens rusmiddelpolitik ved morgensamlinger 
2. Kursister får på holdene relevant viden om brug af rusmidler, når temaet giver faglig 

mening 
3. Alle kursister får at vide, hvor de kan henvende sig, når de har brug for rådgivning/ 

støtte til at komme ud af misbrug 
4. Information til medarbejdere om forebyggelsestiltag, tegn på misbrug, 

støttemuligheder mm  
5. Samarbejde med Frederiksberg Sundhedscenter om forebyggelse af misbrug, samt 

deltagelse i relevante kurser og konferencer 
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for kursist 
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til 
studievejleder 
eller leder  

 

 

Studievejleder 
har samtale 
med elev 

 
Leder har 
samtale med 
kursist 

 

Interne tiltag 

• Samtale med   
  team eller lærere 
 

 

Eksterne tiltag 
• Henvisning til U-turn 
• Henvisning til Head 

Space 
• Henvisning til egen 

læge 

 

 

 
Kursisthenvendelse  
til lærer 

 

Telefon:   
    
    
    

  
  
  
  

 U-turn Frederiksberg.......... 38 21 39 02  
 Head Space KBH................53 73 30 01 

 

I tilfælde, hvor en kursist 
har et problematisk 
rusmiddelforbrug og ikke 
er motiveret for 
forandring og hjælp til at 
komme ud af misbruget, 
kan det medføre 
bortvisning fra skolen. 

  

 
U-turn Frederiksberg, Peter Bangsvej 26, 3, telefon 38213902 
Mobil/SMS: 28983922. Åben rådgivning: ring, kig forbi mandag 13-15 og torsdag 14-17 
Headspace København: Ravnsborggade 2-4, 2200 København N, telefon 53733001                

 


