Misbrugspolitik
Formål
Formålet er klare retningslinjer omkring misbrug, således at elever, forældre og
personale kender TNE´s regler og konsekvenser ved et evt. misbrug.
Det påhviler derfor alle ansatte og elever på skolen, aktivt at handle, hvis de får
kendskab til, at personer overtræder denne politik. Elever bedes gå til navi-lærer,
anden lærer eller lederteamet. Personalet bedes gå til lederteamet.
Misbrug indebærer en stor sundhedsrisiko og øget risiko for:
•
•
•
•
•

Svigtende koncentrationsevne / indlæring
Afhængighed såvel fysisk og psykisk
Økonomiske problemer
Dårlig trivsel
Risiko for arbejdsskader

Misbrugspolitikken omfatter følgende områder:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Alle former for euforiserende stoffer
Alkohol
Dopingstoffer
Ludomani (spil)
Alle former for nikotin og rygning, er forbudt på skolens område (tobak, snus,
e-cigaretter, canabis, m.m.)
Det er forbudt at være påvirket, indtage, besidde, sælge og videregive nikotin,
euforiserende stoffer eller dopingpræparater, på skolens område og under
transport fra og til TNE
Det er forbudt at være påvirket af, eller indtage alkohol på skolens område og
under transport fra og TNE
Ved overtrædelser informeres forældre og evt. andre relevante aktører,
således, at den unge kan få den nødvendige hjælp og støtte
Ludomani, overdrevent spil af enhver art, som kan medføre økonomiske eller
uddannelsesmæssige problemer, accepteres ikke. Hvis misbrug konstateres,
iværksættes støtteforanstaltninger, for at afhjælpe misbruget
Spil på nettet. Det er ikke tilladt at spille om penge mens man er elev på TNE.
Ved overtrædelse gives advarsel/”tænker”. Ved gentagne advarsler kan
hjemsendelse komme på tale

•

Kortspil om penge er ikke tilladt på TNE. Hvis dette konstateres, vil der blive
givet en advarsel/gult kort. Ved gentagne advarsler kan hjemsendelse komme
på tale

Transport til og fra TNE, studieture og ekskursioner
Skolens regler gælder også i forbindelse med transport, ekskursioner og studieture.

Forebyggelse
TNE har fokus på forebyggelse og derfor følgende indsatser:
•
•
•
•

Rettidig information
Rettidig reaktion fra medarbejderne
Oplysning om risiko ved misbrug – herunder fællesarrangement
Samarbejde med aktører og samarbejdspartnere på forebyggelsesområdet fx
U-turn

Reaktion
Når det konstateres, at en elev overtræder skolens regler på de nævnte områder, skal
overtrædelsens karakter altid vurderes og konsekvens bestemmes. Dette gøres af
lederteamet og evt. bestyrelsesformand i fællesskab. Forældre/værge bliver
omgående inddraget i dialogen omkring opklaring af overtrædelsen.

Konsekvenser
Konsekvensen af at overtræde TNE´s misbrugspolitik har forskellige konsekvenser.
•

Testes en elev positiv for at have røget eller indtaget hash eller ulovlige
stimulanser både på TNE og mens eleven er hjemme, i ferier mm.

•

Hvis en elever drikker alkohol på TNE eller under transport til og fra TNE – sker
der som udgangspunkt bortvisning

•

Hvis en elev testes positiv for nikotin, får eleven et ”gult kort” og bliver sendt på
”tænker”. Hvis eleven testes positiv for nikotin igen – kan konsekvensen være
bortvisning

•

Hvis en elev spiller om penge, får eleven i første omgang en advarsel. Hvis det
sker igen, sendes eleven ”på tænker” og i værste fald kan bortvisning komme på
tale.

TNE anvender drug-test, alkotest samt nikotin-test flere gange henover året.
Alle medarbejdere, som har mistanke om at en elev overtræder skolens regler, har
pligt til at orientere lederteamet.
Ved bestyrket mistanke, skal der gennemføres nikotin, drug eller alkotest, for at
afklare mistanken og underbygge beslutningsgrundlaget.

Evaluering
•
•
•

Antallet af gennemførte nikotin, drug-og alkoholtest, registreres og opgøres pr.
skoleår
Årets forebyggende indsat evalueres ved skoleårets afslutning
Misbrugspolitikken evalueres og der foretages den nødvendige revision,
således at politikken til en hver tid er tidssvarende, og matcher de aktuelle
forhold

