Dagbehandlingsskolen Isbryderen
Artillerivej 90, 4. sal, 2300 København S
Tlf. 3210 0003
Mail: kontor@isbryderen.dk

Regler for alkohol og rusmidler på Isbryderen
Alkohol og rusmidler i undervisningen
Isbryderen skal som skole sikre, at eleverne modtager relevant viden omkring alkohol og rusmidler og at der
skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger på dette område, med henblik på at skabe et bevidst
og ansvarligt forhold til alkohol og rusmidler hos eleverne.
Temaet ”alkohol og andre rusmidler” er en del af undervisningen på 8. årgang og 9.årgang (undervisningen
afholdes i henhold til trinmål for sundhed- og seksualundervisning og for familiekundskab).
Gældende regler
Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden, lige som eleverne ikke må møde i
skole påvirkede af nogen former for rusmidler. Der må derudover ikke indtages nogen former for rusmidler
eller alkohol på lejrskoler eller skolerejser.
Forældresamarbejde og nuværende indsats
Skolen har pligt til at støtte og hjælpe børn og unge, der direkte har problemer med alkohol og rusmidler
eller indirekte oplever problemer med alkohol eller rusmidler i deres familier.
Isbryderen vil afholde en temaeftermiddag mandag d. 23. september 2019 kl.15.30-16.30 med en
repræsentant fra U-turn. Alle familier er velkomne til at deltage.
U-turn kommer på Isbryderen og snakker med eleverne torsdag d. 26. september 2019 kl.11.00-12.15.
U-turn er et kommunalt tilbud med professionelle misbrugsbehandlere, der fortæller om rusmidler, unge og
ungdomskultur.
Derudover vil vi løbende indkalde jer forældre til samtaler, i fald vi er bekymrede for jeres barns forbrug af
alkohol og rusmidler, således at vi kan støtte jer bedst muligt med at håndtere disse udfordringer.
Vi opfordrer samtidig jer som forældre til at tage aktiv del i og være nysgerrige på jeres børns fritidsliv og
omgang med alkohol og rusmidler. Vi opfordrer jer ligeledes til at samarbejde tæt med hinanden, herunder
kontakte hinanden ved aftaler eleverne imellem, således at I som forældre sammen kan aftale, hvad jeres
børn må og ikke må i fritiden og hvorledes I kan holde opsyn med dem og følge op på, at jeres fælles regler
overholdes.
Har I behov for yderligere støtte eller inspiration, er der masse af god viden at hente på U-Turns hjemmeside
under fanen ”Til forældre”: https://uturn.kk.dk/indhold/til-foraeldre.
Vi håber, at vi sammen kan få en god dialog og give de unge et sundt forhold til både alkohol og rusmidler.

