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Misbrugspolitik for Aabenraa Statsskole 
 
Formål:  
Formålet med misbrugspolitikken er, at vi som skole vedkender os vores ansvar i 
forhold til unge og stoffer/hash, og vi arbejder for, at alle elever færdes i et trygt 
undervisningsmiljø, og at ingen elever pga. stof/hash misbrug forhindres i at 
gennemføre deres uddannelse på Aabenraa Statsskole.  
 
Skolens holdning til stof/hash misbrug: 
Skolen tager klar afstand fra indtagelse og salg af alle former for stoffer/hash, da det 
indebærer en stor sundhedsrisiko og bl.a. kan medføre: 

 Svigtende koncentrationsevne og hukommelse. 
 Svigtende indlæringsevne. 
 Afhængighed såvel fysisk og psykisk. 
 Sociale udfordringer i skolen såvel som i fritiden. 
 Afbrydelse af uddannelsesforløbet. 

 
Skolens regler om stoffer/hash: 

 Gældende lovgivning på området skal altid overholdes, og der henvises til 
Bekendtgørelse om Studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser 
(BEK. 1077 af 10/09/2017) samt skolens lokale studie- og ordensregler 
https://www.statsskole.dk/om/#studiereglersregler m.v. i de gymnasiale 
uddannelser (BEK. 1077 af 10/09/2017) 

 På skolens område er det strengt forbudt at indtage, besidde, sælge og 
videregive narkotiske stoffer/hash. 

 
Skolens forebyggende arbejde: 
Aabenraa Statsskole arbejder forebyggende på følgende områder: 

 Synliggørelse – vi synliggør misbrugspolitikken på vores hjemmeside. 
 Oplysning – vi afholder arrangementer med misbrug som overordnet tema.  
 Misbrugsnetværk – skolen kan via netværkssamarbejde opfange faresignaler på 

et tidligt tidspunkt, med det formål at sætte hurtigt ind for at sikre elevens 
fastholdelse i og gennemførelse af uddannelsen. 

Aabenraa Statsskole deltager i lokalområdets SSP+ samarbejde:  et 
kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skolerne i området, socialforvaltningen, 
forebyggelseskonsulenten og politiet. Samarbejdet bunder i et ønske om at forebygge 
kriminel adfærd i forbindelse med stoffer/hash og omsætningen af disse blandt de 
unge. 
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Skolens handlinger ved mistanke om stof/hashmisbrug: 
 Ofte er det en lærer, kammerat eller studievejleder, der får mistanke om at en 

elev er påvirket af stoffer/hash, f.eks. ved fravær eller tydelige tegn på at have 
taget stoffer/hash. 

 Med henblik på at hjælpe eleven, påhviler det alle ansatte at gribe aktivt ind, hvis 
han/hun får kendskab til en elev, der muligvis er stof/hashpåvirket. 

 Den ansatte kontakter skolens ledelse, som efterfølgende afholder en samtale 
med pågældende elev.  

 Samtalen er en bekymringssamtale, og ofte vil en elev, der tager stoffer/hash, 
opleve en lettelse over at være blevet ”opdaget”, da det er svært at skulle agere i 
to forskellige miljøer: uddannelsesmiljøet og misbrugsmiljøet. 

 Skolen kan træffe beslutning om passende handling, f.eks. krav om narkotikatest 
af eleven og støtte i forbindelse med misbrugsbehandling.  

 Eleven har mulighed for at gå til sin læge samme dag og få taget en blodprøve, 
hvis han/hun ikke erkender at have taget stoffer/hash trods en positiv test.  

 Hvis eleven er under 18 år, orienterer skolen elevens forældre om skolens 
handlinger i forbindelse med mistanken om misbrug. 

 
Skolens handlinger ved konstateret stof/hashmisbrug: 

 Ved elevens egen erkendelse eller skolens konstatering af en elevs 
stof/hashmisbrug, vil skolen hurtigt tage sagen op i samråd med relevante 
samarbejdspartnere, f.eks. forældre (hvis eleven er under 18), misbrugscenter, 
politi eller SSP+. 

 Med henblik på, at eleven fortsætter sin uddannelse, træffer skolen 
efterfølgende beslutning om fremadrettede aftaler mellem eleven og skolen, 
herunder f.eks. et behandlingsforløb i kommunens misbrugscenter og/eller 
støtte fra elevens studievejleder. 

 Hvis eleven ikke ønsker at indgå aftale med skolen om misbrugsbehandling, eller 
hvis eleven ikke overholder de indgående aftaler vedrørende 
misbrugsbehandling, kan skolen bortvise eleven fra uddannelsen. 

 
Aabenraa Statsskole tilstræber at handle således, at den unge kommer væk fra og ud 
af misbruget for at sikre fremtidig uddannelse og god livskvalitet. 
 
 
 
 
 
 
  
 


