Rusmiddelpolitik og handleplan for Dagskolen
HELSINGØR UNGDOMSSKOLE – DAGSKOLEN – 10. KLASSESKOLEN
Målet for aktiviteterne i Dagskolen er at den enkelte elev udvikles fagligt, socialt og personligt, så eleven
bliver i stand til at opnå uddannelsesparathed og efterfølgende kunne indgå i en ungdomsuddannelse.
Rusmidler er ødelæggende for denne udviklingsproces og forhindrer elevens muligheder for indlæring og
deltagelse i faglige og sociale fællesskaber.
Hvad gælder:
I Dagskolen er det ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer. Dette gælder både i aktivitetstiden i skolen, i
forbindelse med undervisningen, i praktikforløb eller andre undervisningssteder, herunder ekskursioner og
lejrskoler.
Hvordan handler skolen:
Hvis vi får kendskab til at en ung indtager rusmidler herunder hash, i forbindelse med elevens tilknytning til
Dagskolen, bliver eleven indkaldt til en samtale og bliver her gjort bekendt med vores viden. Efterfølgende
bliver forældrene kontaktet med henblik på at aftale det videre forløb. Vi handler på bekymring, mistanker
og oplysninger som tilfalder os. Skolens personale, der er omkring eleven, vil i samarbejde med eleven,
forældrene og medarbejdere fra Helsingung, lave en plan for det videre forløb.
Eleven skal indgå i et samarbejde der åbner op mod formålet fra skolens side og det fokusområde som
eleven skal kigge efter, et fokusområde der retter sig mod at blive uddannelsesparat.
Køreplan for indsatsen med eleven:
A: Læren og tovholder (inklusionsmedarbejderen) mødes og planlægger forløbet i forhold til den viden vi
har fået om eleven og det mulige forbrug af rusmidler.
B: Eleven indkaldes og orienteres om vores viden.
C: Forældre og elev indkaldes til møde om det videre forløb.
D: Helsingung kontaktes og processen omkring et forløb bliver startet op.
E. Det vurderes i den enkelte sag om der skal laves en underretning.
F: Kontaktlæreren er tovholder på processen og indkalder til statusmøde efter 4 uger.
Ny plan for det videre forløb laves på ovenstående statusmøde.

