
AABYBRO SKOLE 

JAMMERBUGT KOMMUNE 

                                                                                                                                

 

 

Rusmiddelpolitik for Aabybro Skole 

 

Generelle regler 

Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol samt andre rusmidler 

i forbindelse med skolegang på Aabybro Skole. Det gælder også ved undervisning ude af 

huset, hvor eleverne kan identificeres med skolen.  

 

Bekymring for brug eller misbrug af rusmidler 

Er der mistanke om, at en elev anvender rusmidler eller er påvirket af rusmidler i skoletiden, 

indkaldes eleven til samtale på skolens kontor. Ved samtalen deltager skolens SSP-med-

arbejder sammen med afdelingsleder. Eleven gøres bekendt med, hvad der har skabt be-

kymringen, og at skolen løbende vil være i dialog med eleven til bekymringen er væk. 

Forældrene kontaktes umiddelbart efter. 

 

Omfanget af elevens misbrug søges afdækket ved en samtale med elev og forældre, hvor 

skolens SSP-medarbejder, den kommunale ungdomskonsulent og afdelingsleder deltager. 

Formålet med mødet er at lave en handleplan, der indeholder hjælp til eleven. 

De sociale myndigheder underrettes, hvis der er relevant. 

Samtalen følges op med en forebyggende samtale på den lokale politistation, hvor elev, 

forældre og skolens SSP-medarbejder og den kommunale ungdomskonsulent deltager. 

Ved samtalen laves en handleplan for det videre forløb, som eleven forventes at overholde. 

    

 

 

Der henvises desuden til Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. 
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Rygepolitik for Aabybro Skole  

 
Aabybro Skole er en røgfri skole og arbejdsplads. Det betyder, at det ikke er tilladt at 

ryge indendørs og udendørs på skolens matrikler samt på banestien og de omkringlig-

gende arealer, som kan ses fra skolen. 

Rygeforbuddet gælder for skolens elever, personale og gæster. 

Rygepolitikken gælder desuden ved undervisning ude af huset, hvor elever kan identifice-

res med skolen.  

 
Retningslinjer  
 
Al rygning på skolens matrikler er forbudt. 

Snus, cigaretter, E-cigaretter og andre former for tobak er indbefattet af rygepolitikken  

Ledelsen har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken.  
 
 
 
 
Konsekvenser ved overtrædelse af skolens rygepolitik for elever 
 

 Elever, der ikke overholder rygeforbuddet, vil blive sendt hjem den pågældende 
dag samt den efterfølgende dag.  
 

 Inden hjemsendelse kontaktes forældre/værge. 
 

 Ved gentagne hjemsendelser indkaldes elev og forældre til en samtale. 
 
 
 
Der henvises desuden til Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. 
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