
EUC Lillebælts politik vedr. elevers/ kursisters indtagelse af kemiske 

stoffer, rusmidler og/ eller lægeordineret medicin med sløvende eller 

bevidsthedsændrende virkning   
 

Misbrug af kemiske stoffer, rusmidler og/eller indtagelse af medicin med sløvende eller 

bevidsthedsændrende virkning kan påvirke såvel elevens uddannelsesforløb som elevens livskvalitet.  

Misbrug af rusmidler fører ofte til frafald fra uddannelse, hvorfor dette udgør et særligt problem. 

EUC Lillebælt er en uddannelsesinstitution med værksteder, maskiner og køretøjer, og det er af 

sikkerhedsmæssige årsager et krav, at eleverne ikke er påvirkede i deres færden her. 

EUC Lillebælt ønsker at gøre en indsats for at påvirke elevernes holdning til rusmidler for derigennem at 

imødegå negative følgevirkninger af et misbrug. 

EUC Lillebælts medarbejdere, især undervisere og vejledere, der har direkte kontakt med eleverne, skal 

handle aktivt ved signaler på eller mistanke om forbrug/misbrug af rusmidler eller ved mistanke om, at 

eleven er påvirket af medicin. 

EUC Lillebælt udarbejder retningslinjer og procedurer for, hvordan vi agerer i forhold til elever, der udviser 

tegn på misbrug samt elever, der har erkendt et misbrug. Ligeledes tager politikken højde for elever, der er 

påvirkede af lægeordineret medicin. 

EUC Lillebælt prioriterer en helhedsorienteret indsats i forhold til elever med misbrug eller legalt forbrug af 

sløvende eller bevidsthedsændrende medicin. Målet er at fastholde eleven i uddannelse samt at tilbyde en 

identitet uden for forbruget/misbruget.  

EUC Lillebælt inddrager andre instanser i arbejdet på at fastholde disse elever i deres uddannelse. EUC 

Lillebælt samarbejder med forældre, SSP, kommunen, Misbrugscenteret, politi m.fl. 

EUC Lillebælt løser konkrete problematikker i samarbejde med eleven og dennes forældre, hvis eleven er 

under 18 år. Forældrene til elever over 18 år kan ligeledes inddrages i indsatsen efter aftale med eleven. 

 

Retningslinjer ved formodning om misbrug 
 

Hvis en underviser eller anden ansat på skolen har en formodning om, at en elev er påvirket af rusmidler 

eller medicin, skal vedkommende straks reagere på dette. Medarbejderen kan bede misbrugskonsulenten 

om at bistå med eller overtage denne opgave. 

Eleven kan blive bedt om straks at afgive en urinprøve og indgå i et samarbejde omkring afholdenhed.  

Eleven kan fortsætte på skolen, dog med begrænset adgang til maskiner på værkstederne. 



Elever, der ikke ønsker at samarbejde, vil blive bortvist fra EUC Lillebælt. Det samme gælder elever, der 

udviser særlig grov adfærd f.eks. ved handel med rusmidler på skolens område. Bortvisning fra skolehjem 

kan medføre bortvisning fra uddannelsen. 

Bortviste elever, der senere dokumenterer, at problemerne er løst, kan søge optagelse på ny.  

Forældrene orienteres, hvis eleven er under 18 år 

Virksomheden orienteres i samarbejde med faglærerne, hvor dette skønnes nødvendigt.  

 

 

 


