Rusmiddelpolitik
Brønderslev Gymnasium og HF er en del af et ungdomsmiljø og er gennem sine
elever tæt knyttet til samfundets ungdomskulturer. Ungdomskulturerne giver
mange muligheder for udfoldelser – nogle af dem inkluderer beruselse. Med
udarbejdelsen af en rusmiddelpolitik ønsker skolen at være klar og synlig i sine
krav til eleverne, så de kan navigere i ungdomslivet, uden at det volder
problemer for skolelivet. Det er skolens ønske at tage det samfundsmæssige
ansvar, som hviler på en ungdomsinstitution, alvorligt.
Værdier
Brønderslev Gymnasium og HF ønsker gennem aktiv indsats at påvirke elevers
eventuelle rusmiddelforbrug i en retning, så det harmonerer med skolens
værdier, ordensregler og målsætning. Rusmiddelpolitikken er baseret på:





Skolens ordensregler.
Personlige kvalifikationer for eleverne: Mødepligt, selvstændighed og
engagement.
Skolen skal have et godt image.
At sikre det faglige arbejde – både for den enkelte og for helheden.

Retningslinier
Skolen anser det ikke for acceptabelt, at:




der i forbindelse med undervisning på Brønderslev Gymnasium og HF
medbringes eller indtages alkohol og andre rusmidler. Dette gælder også
under specielle arrangementer som fx idrætsdag, sidste skoledag,
hytteture og ekskursioner.
elevernes eventuelle rusmiddelforbrug udenfor skoletiden indvirker på
deres evne til at deltage i undervisningen.

Som en uddannelsesinstitution, der ønsker et godt studiemiljø, finder vi det
acceptabelt, at der ved særlige lejligheder kan gives tilladelse til brug af alkohol i
moderate mængder. Som eksempler kan nævnes:




fester på skolen, hvor der tillades indtagelse af fx øl og vin.
caféer efter skoletid, sammen med fx kaffe, kage og sodavand.
på studierejsen i 2g, 2hf og ekskursion i 3g, når dagens program er slut.

Gennemførelse af rusmiddelpolitikken
Alle 1. klasser informeres ved skolestart om skolens værdigrundlag, elevkultur,
ordensregler og rusmiddelpolitik. Gennem drøftelse med eleverne søges
forståelse for, hvordan vi sikrer en god skole og giver eleverne indblik i, at de
selv i høj grad har et medansvar for at præge skolen i en positiv retning.
Skolen skal løbende sikre, at elevfesterne afvikles i trygge rammer. Fokus er på
samvær og hygge. Festen foregår under læreropsyn, og kun skolens elever har
ret til at deltage.
Nogle gange om året afholdes café fredag eftermiddag efter skoletid under
læreropsyn. Der sælges kage, kaffe, te, sodavand og øl. Festudvalget

(bestående af elever og lærere) sikrer, at det er samværet på tværs af klasserne
og elevunderholdningen, der er i fokus.
Konsekvenser
Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre sanktioner, som fastsættes af
rektor i overensstemmelse med de i bekendtgørelsen fastsatte regler, herunder
bortvisning fra skolen.

