Politik vedrørende alkohol og euforiserende stoffer på Faaborg Gymnasium
Euforiserende stoffer
Indtagelse af euforiserende stoffer som f.eks. hash, amfetamin og kokain er ulovligt og indebærer en stor
sundhedsrisiko med fare for bl.a. fysisk og psykisk afhængighed.
Derfor har vi følgende regler:




På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner,
hytteture og studieture er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og
videregive enhver form for euforiserende stoffer.
Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden
yderligere grund nægtes adgang til fester mv., ligesom elever kan hjemsendes fra studieture af
samme grund.

Sanktioner
Ved overtrædelse af forbuddet mod euforiserende stoffer vil rektor iværksætte én eller flere af de
sanktioner, der fremgår af § 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.
Elever, der overtræder forbuddet, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen
med efterfølgende samtale om vilkår for genoptagelse af skolegangen.
I gentagelsestilfælde eller ved særlig grove overtrædelser af forbuddet (som f.eks. salg af euforiserende
stoffer) kan bortvisning komme på tale.
Der henvises i øvrigt til det, der er anført nedenfor om sanktioner ved overtrædelse af sk olens studie- og
ordensregler.
Alkohol
Skolen ønsker at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug.
Derfor har vi den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på skolens område, med mindre
rektor har givet særlig tilladelse hertil. Særlig tilladelse vil som regel blive givet ved elevfester, koncerter,
caféaftener mv.
Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever p å skolen, så der kan
skabes et godt undervisningsmiljø. Derfor har vi følgende supplerende regler:
1. Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden
2. Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler, jfr.
ovenstående om euforiserende stoffer.
3. Der må ikke indtages alkohol på introturen i 1.g
4. Ved fredagscaféer er der begrænsning på antallet af øl mv., der må indtages

5. Der må kun udskænkes sodavand, øl med en alkoholstyrke på max 5 % (eller andre alkoholiske
drikke med en tilsvarende alkoholprocent som f.eks. breezers) ved skolens almindelige fester, og
derudover bordvin ved særlige arrangementer.
6. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer.
7. Der er ikke udskænkning af alkohol til elever på dage, hvor der er skolegang den efterfølgende dag
8. Skolen forbeholder sig ret til at nægte elever adgang til elevfester, hvis de er synligt berusede, når
de ankommer
9. Udskænkning af alkohol til elever sker under voksenopsyn. Hvis en elev er blevet for beruset,
nægtes vedkommende yderligere udskænkning og om nødvendigt tilkaldes f amilie eller pårørende
10. Studieture, ekskursioner o.lign. er undervisning, der er forlagt til et andet sted. P å disse ture må der
derfor ikke indtages alkohol før dagens faglige program er slut, og generelt skal der holdes m åde
med alkohol, ligesom lærernes anvisninger skal følges. Alle skal deltage aktivt i det faglige program,
og eleverne skal derfor ved dagens begyndelse møde ædru og uden tømmermænd. P å studieture
mv. må der ikke drikkes alkohol på udturen og hjemturen, og på hotellet må der ikke medtages
eller drikkes alkohol på værelserne, og der skal tages hensyn til hotellets øvrige gæster. Hotellets
regler om alkohol skal i øvrigt følges.
Sanktioner
Ved overtrædelse af reglerne om alkohol kan rektor iværksætte én eller flere af de sanktioner, der fremgår
af § 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.
Ved mindre overtrædelser af reglerne om studieture mv. (punkt 10), vil eleven blive indstillet til samtale
med rektor efter hjemkomsten. Ved grovere overtrædelser vil eleven blive hjemsendt for egen regning.
For så vidt angår spørgsmålet om sanktioner ved overtrædelse af de øvrige regler (punkt 1-9) henvises til
det, der er anført nedenfor om sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.
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