
 

 

Rusmiddelpolitik på Aarhus HF & VUC 
 

 

Formålet med rusmiddelpolitikken er at: 

1. redegøre for skolens forventninger til kursisterne 

2. påvirke rusmiddelkulturen blandt kursisterne i retning af mindre forbrug 

3. sikre at sårbare kursister bevarer kontakten til sunde fællesskaber  

4. sikre at kursister med problematisk rusmiddelforbrug får hjælp 

 

Rammer 

Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af rusmidler i skoletiden, hverken på skolens område 

eller umiddelbart uden for skolens område. Personer, der vurderes at være påvirket af rusmidler 

(alkohol, hash og andre stoffer, der påvirker den psykiske tilstand), vil som udgangspunkt blive 

hjemsendt. Forældrene kontaktes, hvis kursisten er under 18 år. 

 

Skolens regler for indtagelse af alkohol i forbindelse med cafeer, fester og studieture fremgår af skolens 

alkoholpolitik. 

 

Besiddelse af illegale rusmidler inden for skolens område fører til midlertidig eller permanent bortvisning. 

Dette gælder uanset hvilket arrangement på skolen, der er tale om. 

 

Salg af illegale rusmidler på skolen vil blive politianmeldt og føre til permanent bortvisning fra skolen.  

 

Medvirken til salg (fx formidling af kontakt mellem køber og sælger) medfører bortvisning eller andre 

sanktioner. 

 

Skolen forbeholder sig retten til uanmeldt kontrol med henblik på at finde personer i besiddelse af 

illegale rusmidler. 

 

Skolen er jævnfør Serviceloven § 153 (skærpet underretningspligt) forpligtet til at kontakte Ungecenter 

Skanderborgvej, hvis vi får kendskab til unge under 18 år, der har udviklet misbrug af rusmidler. Unge 

over 18 år tilbydes hjælp på Rusmiddelcenter Aarhus. Unge over 18 år skal underskrive samtykke, før 

uddannelsesstedet kan kontakte Rusmiddelcenter Aarhus. Kontaktoplysninger til Ungecentret og 

Rusmiddelcentret findes nederst i dette dokument. 

 

 

Procedure 

Nye kursister og deres forældre orienteres om rammerne beskrevet ovenfor via skolens hjemmeside. 

Aarhus HF & VUC indgår i et samarbejde med Ungecenter Skanderborgvej om eventuelle 

rusmiddelforebyggende tiltag i og uden for undervisningstiden. 

 

Skolen har en netværksperson, der deltager i de rusmiddelforebyggende netværksgrupper på tværs af 

ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune. 

 

Netværkspersonerne vil løbende opdateres om nye tendenser i unges rusmiddelbrug samt kommunale 

behandlingstilbud. Ungecenter Skanderborgvej står for denne opdatering. Netværkspersonen 

kommunikerer til relevante personer på skolen om nye tendenser. 



 

 

 

Opslag mm. på skolen gør det tydeligt for alle kursister, hvor de kan henvende sig, hvis der opstår behov 

for rådgivning og støtte i forhold til eget eller andres rusmiddelbrug. Alle kursister opfordres til at 

kontakte en studievejleder eller underviser ved bekymring for en medstuderende. 

 

Skolen vil som udgangspunkt forsøge at fastholde kursister med et problematisk forbrug på 

uddannelsen, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte kursists situation samt 

studiemiljøet. 

 

Det kan være en forudsætning for fastholdelse, at kursisten viser motivation for forandring og tager imod 

den hjælp, der vurderes nødvendig. 

 

Hvis det ikke vurderes som hensigtsmæssigt, at en kursist fortsætter på uddannelsen, vil skolen 

inddrage UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) så tidligt som muligt og sikre en god overlevering. 

Alle medarbejdere på Aarhus HF & VUC er forpligtet til at: 

- udvise opmærksomhed i forhold til eventuelle tegn på, at en kursist har et problematisk forbrug 

af rusmidler, - herunder aktivitetsniveau, fremmøde, koncentration, trivsel og sociale relationer. 

- handle så tidligt som muligt ved tegn på problematisk forbrug eller henvendelse fra en kursist 

ved at kontakte leder, studievejleder eller netværksperson 

 

Handleplan 

Når der opstår bekymring for, om en kursist har et problematisk rusmiddelforbrug, vil skolen handle ud 

fra den enkelte kursists samlede situation. Det kan være vigtigt at inddrage: 

1. Forældre (dette er et krav, når kursisten er under 18 år) 

2. Ungecenter Skanderborgvej, hvis kursisten er under 18 år 

3. Rusmiddelcenter Aarhus, hvis kursisten er over 18 år 

4. UU, når kursisten er under 25 år, og hvis der er behov for hjælp til at fastholde kursisten, eller 

hvis kursisten har behov for at lægge en ny uddannelsesplan. Kontakten til UU ved bekymring 

markeres elektronisk ved at sætte et bekymringsmærke i skolens studieadministrative system. 

UU har derefter 3 dage til at kontakte skolen med henblik på at fastholde kursisten. 

5. Andre relevante aktører som for eksempel kommunens familiecenter eller børne- og 

ungdomspsykiatrisk afdeling. 

De mulige aktører i handleplanen er beskrevet grafisk i modellen på næste side. 

 

 

Ungecenter Skanderborgvej, Skanderborgvej 156, 8260 Viby J, Tlf: 89 40 52 00 

Sikker mail: https://nemlog-in.mitid.dk/login.aspx/noeglekort 

Ungecenter Skanderborgvej hører under Aarhus Kommune. Ungecenteret har en lang række tilbud om 

støtte og rådgivning til unge, der er mellem 15-18 år. 

 

Rusmiddelcenter Aarhus, Jægergårdsgade 66, 8000 Aarhus, Tlf: 87 13 21 00 

Sikker mail: https://nemlog-in.mitid.dk/login.aspx/noeglekort 

Rusmiddelcenter Aarhus hører under Aarhus Kommune. Rusmiddelcenteret tilbyder råd, vejledning og 

behandling til personer, der har problemer med alkohol, hash eller andre stoffer. 

 

UU Aarhus, Kalkværksvej 40, 8000 Aarhus C, Tlf: 87 13 41 05       

Sikker mail: https://nemlog-in.mitid.dk/login.aspx/noeglekort 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder unge mellem 15 og 25 år om ungdoms- uddannelse. 

UU kan betragtes som indgangen til bl.a.: familiecentret, ungerådgivere og kontaktpersoner. 
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