Politik for alkohol og euforiserende stoffer
Udg. 22.nov. 2011

Euforiserende stoffer
Indtagelse af euforiserende stoffer som amfetamin og kokain er ulovligt. Det indebærer sammen
med hash en stor sundhedsrisiko, der bl.a. kan give bl.a. fysisk og psykisk afhængighed.
Derfor har vi på Ribe Katedralskole følgende regel:
På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner, introture
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 eller hjemsendes fra fester, caféer mv. For elever under 18 år vil
skolen forsøge at kontakte forældre (eller evt. andre pårørende) i forbindelse med nægtet adgang
eller hjemsendelse. Ved overtrædelse af forbuddet på studieture ol. vil eleven for egen regning blive
hjemsendt
Sanktioner
Elever: Brug og salg af euforiserende stoffer medfører som hovedregel bortvisning fra skolen. Se i
øvrigt skolens Studie- og ordensregler, Almindelige regler for orden og samvær.
Ansatte: Overtrædelse af forbuddet mod euforiserende stoffer betragtes som en misligeholdelse af
ansættelsesforholdet, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde kan få
konsekvenser for ansættelsesforholdet.

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.
Skolen ønsker med sin alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på skolen, så
der kan skabes et godt undervisningsmiljø. Derfor har skolen følgende supplerende regler:
1. Elever, ansatte og eventuelle gæster må ikke indtage alkohol i skoletiden.
2. Eleverne og ansatte må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for
rusmidler, jfr. ovenstående om euforiserende stoffer.

3. Der gælder samme regler på ekskursioner, introture og studieture. Deltagende lærere i
sådanne ture fastsætter efter aftale med rektor regler for alkohol uden for undervisningstiden
og seneste tidspunkt, elever skal være tilbage på hotel, vandrehjem el.lign.
4. Alkohol må udelukkende udskænkes ved skolens fester og caféer og andre særlige
lejligheder efter aftale med rektor.
5. Der må kun udskænkes sodavand, øl med en alkoholprocent på max 5 % (eller andre
alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent som f.eks. breezers) ved skolens
almindelige fester og caféer, og derudover bordvin ved særlige arrangementer. Eleverne,
gæster og ansatte må ikke medbringe egne drikkevarer. Der udskænkes ikke øl eller vin til
stærkt berusede personer, og personer, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter
omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. For elever under 18 år vil
skolen forsøge at kontakte forældre (eller evt. andre pårørende) i forbindelse med nægtet
adgang eller hjemsendelse.

Sanktioner:
Elever: Advarsel og i gentagelsestilfælde midlertidig udelukkelse fra arrangementer og
undervisning eller bortvisning fra skolen. Se i øvrigt af skolens Studie- og ordensregler,
Almindelige regler for orden og samvær. Ved mindre overtrædelser af reglerne om ekskursioner,
introture og studieture (punkt 3), vil elever blive indstillet til samtale med rektor efter hjemkomsten.
Ved grovere overtrædelser vil elever blive hjemsendt for egen regning.
Ansatte: Overtrædelse af forbuddet mod alkohol betragtes som en misligeholdelse af
ansættelsesforholdet, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde kan få
konsekvenser for ansættelsesforholdet.
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