
Skolebestyrelsens principper for rusmidler 
 

Baggrund 

I 2013 blev der gennemført en rusmiddelundersøgelse blandt Jammerbugt Kommunes 

7.-10. klasses elever. Resultatet af undersøgelsen viste bl.a. følgende: 

 

* At der blandt de unge, der har forældrenes tilladelse til at drikke hjemme, er et 

mere udbredt, større og mere fast forbrug af rusmidler, end tilfældet er blandt de 

unge, der ikke må drikke hjemme. 

 

* At der er en klar sammenhæng mellem de unges debutalder og deres aktuelle forbrug 

af rusmidler generelt. Tidlig debut givet et højt aktuelt forbrug af rusmidler. De unge, 

der starter tidligt med at drikke sig fulde, har en større risikovillighed i forhold til at 

eksperimentere med illegale rusmidler. 

 

* At unge, der venter med at drikke sig fulde til de er 16 år, tager væsentligt færre 

stoffer og drikker generelt mindre alkohol. 

 

Undervisning og forebyggende indsats 

På Saltum Skole undervises eleverne løbende i emnet rusmidler på 4.-9. klassetrin, 

ligesom emnet debatteres på klasserne ved aktuelle historier fra nærområdet, på 

nyhederne m.v. Rusmidler omfatter emnerne alkohol, hash, narkotika og euforiserende 

stoffer. 

 

I de tilfælde, hvor skolen er bekymret for en elevs trivsel i forhold til rusmidler, 

udarbejder skolen i samarbejde med hjemmet en handleplan. Handleplanen indebærer, 

at klasselæreren eller skolens SSP-personale kontakter skolens ungdomskonsulent. 

Ungdomskonsulenten laver en aftale med politiet, som afholder en bekymringssamtale. 

Ved samtalen deltager politiet, forældrene, eleven og ungdomskonsulenten. 

 

Klasseaftaler 

For at sætte en ramme for børns rusmiddeldebut og forbrug af rusmidler generelt, 

forventes det, at der tidligt sættes ind ved på forældremødet i 5. klasse at udarbejde 

klasseaftaler om: 

* At børnene ikke må drikke til klassefester eller andre fester. 

* At der altid er en voksen tilstede ved private fester. 

* At forældrene afleverer deres børn til fester og hilser på værten/værtsparret. 

* At aftale afslutningstidspunkt ved private fester. 

* At drøfte vigtigheden af de gode forældre relationer/samarbejde samt forældre 

arrangementer. 

HUSK: Børn kopierer voksne – derfor anbefales det ikke at kopiere ”voksenfester”. 

 

Vedtaget 18. maj 2015 


