
Rusmiddelpolitik for beboere på 
Thy-Mors HF & VUC`s kollegier 

Cold Hawaii, Imagine, Outdoor 

Formålet med rusmiddelpolitikken er, at 
• oplyse om skolens forventninger til eleven.
• sikre at sårbare elever bevarer kontakten til positive fællesskaber.
• skabe forståelse blandt eleverne for nødvendigheden af et stoffrit kollegiemiljø.
• forebygge misbrug, således at eleverne har optimale muligheder for at

gennemføre deres uddannelse.

Regler for indtagelse af alkohol på kollegiet 
Alkohol må som udgangspunkt ikke indtages på dage, der støder op til en skoledag. 

Der må ikke afholdes fester med udefrakommende gæster på kollegiet. Større 
sammenkomster skal meldes til den kollegieansvarlige. Ved afholdelse af fester SKAL der 
findes en ”arrangør”. Arrangørerne er ansvarlige for den efterfølgende rengøring.  

Skønner den kollegieansvarlige eller andet af skolens personale, at en elev har udviklet et 
alkoholmisbrug, følges handleplanen for illegale rusmidler 

Regler for illegale rusmidler på kollegiet 
Det er strengt forbudt at forbruge, være i besiddelse af og/eller møde påvirket af 
euforiserende stoffer både på kollegiet og til kollegiets arrangementer i øvrigt.  

Eleverne kan opleve, at kollegiet vil sikre overholdelse af lovgivningen om hash og andre 
euforiserende stoffer ved hjælp af iværksættelse af anden kontrol fx tests eller 
narkohunde.  

Procedure for bekymring vedrørende misbrug af rusmidler. 
Ansatte på Thy-Mors HF & VUC er forpligtet til at udvise opmærksomhed i forhold til 
eventuelle tegn på misbrug. Skolens ledelse understøtter den enkelte medarbejder i at 
reagere professionelt ved bekymring, og ved at give den enkelte medarbejder tydelige og 
konkrete handlemuligheder.  
Ved bekymring: 

• vil den kollegieansvarlige i første omgang tage en eller flere samtaler med eleven
for at afdække problemets omfang.

Ved fortsat bekymring: 
• Vil den kollegieansvarlige i samråd med klasseteamet og skolens ledelse vurdere,

hvordan bekymringen kan løses med interne kollegie tiltag – bl.a. med tæt
opfølgning og løbende samtaler. Hjemmet kontaktes, hvis den unge er under 18
år.

Ved overtræder kollegiets rusmiddelpolitik: 
• Igangsættes handleplan for rusmidler. Teamet og skolens ledelse orienteres.

Hjemmet kontaktes, hvis den unge er under 18 år.



 

 

Det er et krav, at eleven viser motivation for forandring og tager imod den hjælp, der 
tilbydes: Såfremt dette er tilfældet, vil Kollegiet og skolen støtte eleven i at gennemføre 
sin uddannelse, medmindre det vurderes som uhensigtsmæssigt i forhold til den enkelte 
elevs situation samt i forhold til kollegie- og studiemiljøet, i så fald vil det medføre 
bortvisning.  
 
Handleplan ved forbrug eller besiddelse af illegale rusmidler 
Forbrug og/eller besiddelse af illegale rusmidler som elev på kollegiet - såfremt eleven 
forsat ønsker at bo på kollegiet – vil medføre: 
 

• Første skriftlige advarsel for forbrug eller besiddelse af illegale rusmidler.  
• Indkaldelse til visitationssamtale med misbrugscenteret med deltagelse af enten 

den kollegieansvarlige eller studievejlederen (og evt. forældre). 
• Ved visitationssamtalen aftales det videre forløb – om der fx er behov for 

misbrugsbehandling.  
• Eleven skal give samtykke til, at misbrugscenteret må udveksle oplysninger om 

behandlingsforløbet med skolen/den kollegieansvarlige. 
• Har misbruget påvirket elevens studieaktivitet og fremmøde og/eller deltagelse i 

kollegielivet (sociale aktiviteter og pligter) skal dette bedres under 
behandlingsforløbet – hvorvidt dette er tilfældet vurderes af den 
kollegieansvarlige og studievejlederen. 

 
Fortsætter eller begynder eleven igen at forbruge og/eller være i besiddelse af illegale 
rusmidler medfører dette: 
 

• 2. skriftlige advarsel samt bortvisning fra kollegiet. Dette effektueres af skolens 
ledelse. 

• Hvorvidt eleven får lov at fortsætte og færdiggøre sin uddannelse på Thy-Mors HF 
& VUC, afgøres af skolens ledelse med udgangspunkt i elevens studieaktivitet, 
fremmøde og faglige standpunkt. 

 
Forebyggelse  
Ved opstart af nye elever orienteres elever og forældre grundigt om kollegiets 
rusmiddelpolitik. Det gøres tydeligt for eleverne, hvor de kan henvende sig, hvis der 
opstår behov for rådgivning og støtte i forhold til eget eller andres rusmiddelforbrug. 
Eleverne opfordres til at kontakte skolernes medarbejdere ved bekymring for 
medstuderende. 
 
Ungdomsuddannelserne i Thisted Kommune indgår i et SSP-samarbejde (SSP-U) omkring 
løbende forebyggelsestiltag for elever.  
 
Der vil til skoleårets start komme politi eller rusmiddelkonsulent på besøg på kollegiet. 
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Jeg har læst og forstået ovenstående rusmiddelpolitik 

Navn __________________________ 

Kursist nr. __________________________ 

Dato__________________ Underskrift________________________________________ 
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For elever under 18 år, skal forælder også skrive under 


