
 

BILAG 3: ALKOHOL OG 
EUFORISERENDE STOFFER 
 
Det er forbudt at drikke alkohol i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter, men øl og vin 
kan tillades ved særlige lejligheder, hvis der foreligger en aftale med skolens ledelse. Der må 
aldrig indtages eller medtages alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område, ligesom 
det er forbudt at møde påvirket.  
 
Overtrædelse medfører midlertidig bortvisning. I særlig grove tilfælde kan eleven bortvises 
permanent. 

Formål 
Gymnasiets alkohol- og rusmiddelpolitik skal medvirke til at: 

• Skabe et attraktivt miljø for elever, der sikrer trivsel både i studiemiljøet og i 
forbindelse med arrangementer i og uden for gymnasiet 

• Bidrage til et bevidst forhold til alkohol og et socialt miljø, hvor alkohol ikke spiller 
en central rolle 

• Fastholde gymnasiets gode image og sikre, at eleverne er gode ambassadører, når de 
repræsenterer skolen udadtil 

• Forebygge at elever udvikler problemer med alkohol og/eller rusmidler 
• Tilbyde hjælp så tidligt som muligt til elever, der måtte udvise problemer med 

alkohol og/eller rusmidler 
• Skabe debat og åbenhed om emnet gennem oplysning og undervisning 

Alkohol og rusmider 
Den generelle holdning er, at alkohol og studiemiljø ikke hører sammen. Elever må ikke 
drikke eller medbringe øl, vin eller spiritus på skolens nærmeste område. Enhver form for 
besiddelse af, handel med eller indtagelse af rusmidler er ligeledes forbudt på skolen samt i 
skolens nærområde. Det er derfor ikke acceptabelt, at en elev møder eller optræder påvirket 
eller eksempelvis lugter af alkohol i undervisning hverken på eller uden for skolen. 
Denne holdning er ikke til hinder for, at der ved særlige lejligheder, fx skolefester kan købes 
og drikkes alkohol. Der sælges almindeligvis ikke alkohol med højere procent end almindelig 
øl. Vin kan sælges ved særlige lejligheder efter aftale med skolens ledelse. 

Aftaler og undtagelser 
 
Caféarrangementer: Caféarrangementer er alkoholfrie når disse er placeret på aftener før 
skoledage. 
 



 

Bønnen: Elevernes egen café i skolens lokaler. Caféen drives af elever og der udskænkes 
ikke alkohol 
 
Sociale arrangementer med begrænset udskænkning af alkohol: I løbet af skoleåret 
afholdes en række arrangementer med et socialt element. Mange af disse arrangementer er 
arrangeret af en bred vifte af elevudvalg og foregår på skolen. Nogle af arrangementerne kan 
efter aftale med ledelsen give adgang til begrænset og reguleret udskænkning af alkohol.  
 
Skolefester og caféer: Festerne arrangeres ud fra retningslinjer der aftales mellem ledelse 
og festudvalg. Det er et fælles ansvar at få en god oplevelse til fester og caféer. Med til det 
fælles ansvar indebærer at man er opmærksom på hinanden, viser hensyn overfor 
omgivelserne, hjælper til og husker på at man er på en uddannelsesinstitution. Ikke mindst at 
man er opmærksom på sin egen adfærd og alkoholindtag og følger alle de anvisninger der 
kommer fra vagter, lærervagter og andet personale. 
  Der sælges sodavand og øl. Medbragte drikkevarer tolereres ikke og kan medføre 
bortvisning og lukning af festen. Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede elever. 
Berusede elever kan hjemsendes med hensyntagen til elevens egen sikkerhed og sker for 
elever under 18 år efter kontakt med hjemmet. Hvis en elev møder beruset op til festen 
forbeholder skolen sig ret til at teste elevens alkoholpromille og eventuelt nægte eleven 
adgang til festen.  
 
Studierejser, turnéer og ekskursioner: På studieture, turnéer og ekskursioner gælder 
skolens overordnede regler om alkoholpolitik i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter. 
Dog kan der i enkelte tilfælde og på bestemte tidspunkter dispenseres for reglerne. De 
deltagende lærere fastsætter reglerne for dispensationen. Overholdes disse regler ikke, kan 
det medføre hjemsendelse på egen regning. 
I forbindelse med rejser til lande med markant anderledes alkoholkultur kan skolen vælge at 
gøre rejsen helt alkoholfri.  
 
Sociale arrangementer udenfor skolen tilrettelagt af elever: I forbindelse med elevernes 
sociale liv udenfor skolen vil de unge i større eller mindre omfang møde alkohol og 
rusmidler som en del af den generelle ungdomskultur. Vi opfordrer til, at man som forældre 
til en ung løbende har samtale om de udfordringer, som den unge møder i forskellige 
sammenhænge. Fra skolens side forsøger vi gennem dialog med de unge at medvirke til, at 
fokus flyttes bort fra alkoholindtagelse og over mod andre værdier i det sociale fællesskab. 
  


