Alkoholpolitik
på
Søndre Skole

Alkoholpolitik for ansatte
Alkoholproblemer er ikke en privatsag. Derfor er det alles ansvar at tage alkoholproblemer op.
Ansatte med alkoholproblemer tilbydes hjælp og har samtidig pligt til at medvirke.
Det accepteres ikke, at medarbejdere eller ledere under udførelse af deres arbejde er påvirket af
alkohol, uanset om dette er indtaget uden for arbejdstiden.
Kommentarer til det understregede:
under udførelse af deres arbejde betyder bl.a.:
• ved skolefest
• ved lejrskole
• ved overnatning
påvirket af alkohol betyder: nul alkohol.
Der er tradition for, at alkohol i bestemte situationer kan accepteres ved:
• forældremøder
• klassearrangementer
• skolebestyrelsesmøder
• personalefester
• pædagogiske arrangementer
Den enkelte medarbejder har i forbindelse med disse arrangementer ansvar for skolens og eget
renommé.
Alkoholpolitik for elever på Søndre Skole
Alkohol på skolen
Elever drikker ikke alkohol på skolen, hverken til fester eller ved arrangementer i skolens regi som
f. eks. lejrskoler.

Sundhedsundervisning vedr. alkohol
Undervisningen starter i 5. klasse og tages i øvrigt op i 6. – 9. klasse med emner, der svarer til
elevernes udvikling og til det behov, der registreres i de forskellige klasser. Undervisningen
tilrettelægges under hensyntagen til elevernes oplevelser og opfattelser samt elevernes fysiske,
psykiske og sociale udvikling.
Samarbejde med forældre om børn og unges forhold til alkohol.
Når forældre mødes på f. eks. forældremøder er der mulighed for at diskutere og lave aftaler om.
f.eks. udskydelse af alkoholdebut og håndtering af fester.
Hvis skolen erfarer, at en elev drikker alkohol
I et sådant tilfælde skal klasselæreren orienteres herom, hvorefter vedkommende kontakter ledelse,
SSP og forældre.

Alkoholpolitik ved afhentning af børn på skolen
Det accepteres ikke, at børn afhentes af berusede personer.
Skulle det alligevel forekomme, vil personen blive konfronteret med det.
Personalet vil gøre flg.
• sikre sig, at der ikke køres bil
• sikre sig, at der er andre i hjemmet til at tage sig af barnet
• måske rekvirere en taxa til transporten hjem
• kontakte politi, hvis personen alligevel kører
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