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Alkohol- og rusmiddelpolitik 

• En del af AGs ordensregler 

 

Overordnede mål og værdier 

Vi vil inspirere og udfordre alle vores elever i et godt fællesskab med blik for fremtiden. 

Skolen skal støtte, motivere og udfordre alle elever og sikre et dannelsesmæssigt 

fundament, så eleverne kan klare sig godt i de videregående uddannelser og bidrage og 

trives på det globale arbejdsmarked og i sociale og samfundsmæssige sammenhænge. I 

overensstemmelse hermed afspejler skolens alkohol- og rusmiddelpolitik et ønske om, 

at elevernes gymnasieforløb præges af så stor tryghed, personlig udvikling og fagligt 

udbytte som muligt inden for rammerne af et godt fællesskab. Vi ønsker med vores 

alkohol- og rusmiddelpolitik at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø for alle elever 

på skolen, idet misbrug af alkohol og rusmidler står i vejen for opfyldelsen af disse mål. 

Skolen tilstræber derfor, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og 

rusmidler. Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik søges bl.a. understøttet ved afholdelse af 

forebyggende fællestimearrangementer om alkohol og rusmidler. Herudover anser 

skolen det for vigtigt at opretholde et godt forhold til diverse samarbejdspartnere samt 

naboer til skolen. Ved ”rusmidler” forstås hash, euforiserende stoffer i øvrigt samt 

inhalanter som fx lattergas. Denne alkohol- og rusmiddelpolitik gælder for elever og for 

gæster, som eleverne medbringer på skolens område. 

Regler 

Eleverne må ikke medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af alkohol og/eller 

rusmidler: 

• i skoletiden 

• ved arrangementer og aktiviteter i skoleregi som fx talentaftener, hytteture, 

udvekslingsbesøg, ekskursioner og studieture. Dette gælder uanset om 

undervisningen eller den øvrige skolerelaterede aktivitet foregår på eller uden 

for skolens område 

• på skolens område i øvrigt 
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• på arealer i nærheden af skolen, hvor eleverne kan forbindes med Allerød 

Gymnasium. 

I forbindelse med aktiviteter ud af huset som fx studieture, udvekslinger, ekskursioner 
og andre rejser/ aktiviteter ud af huset:  
Alle aktiviteter ud af huset såsom fx studieture, udvekslinger og ekskursioner arrangeret 

af skolen er faglige aktiviteter, som begynder når eleverne forlader skolen og afsluttes, 

når eleverne er tilbage på skolen (eller hvor det konkret er aftalt, turen slutter). Ved alle 

aktiviteter af denne type gælder skolens almindelige ordensregler med naturlige 

tilpasninger til aktiviteten. Derudover skal lokale normer og ordensregler overholdes 

efter lærernes eller evt. andre arrangørers anvisninger. Al aktivitet skal holdes inden for 

rammerne af rejsedestinationens regler og lovgivning. På studieture, udvekslinger o.l. er 

det ikke tilladt at indtage alkohol, heller ikke efter dagens program er afsluttet. Hvad 

angår rusmidler gælder for alle rejser ligesom for alle andre skoleaktiviteter, at eleverne 

ikke må medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af rusmidler. Der kan ikke 

aftales nogen fravigelser herfra. Ved overtrædelser af reglerne ifm. rejser vil de 

sanktioner, der fremgår nedenfor, kunne komme på tale. Se i øvrigt Regler i forbindelse 

med aktiviteter ud af huset. 

Fester 
Rektor kan give dispensation ift. alkoholindtagelse fx til elevfester. Ved 

elevarrangementer må der udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent på maximalt 

5 %. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Der er altid mulighed for at købe 

drikkevarer uden alkohol, når der er mulighed for at købe drikkevarer med alkohol. Der 

udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede personer. Personer, der vurderes at være 

stærkt berusede eller påvirkede af rusmidler, kan efter omstændighederne bortvises 

øjeblikkeligt fra arrangementet eller nægtes adgang. Ud over den øjeblikkelige 

bortvisning, kan yderligere sanktioner sættes i værk. Se nedenfor. 
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Visitering 
Ved en konkret mistanke om at en elev (eller gæst) har overtrådt forbuddet mod 

rusmidler, kan skolen kræve at se indholdet af dennes lommer/ taske mv. I forbindelse 

med fester skal elever på anmodning fremvise indholdet af lommer/ tasker ved 

indgangen. Medbragt alkohol konfiskeres og vil blive destrueret efterfølgende. 

Rusmidler vil blive afleveret til politiet. 

Test 
Med henblik på at af- eller bekræfte en konkret mistanke om, at en elev (eller gæst) har 

overtrådt forbuddet mod rusmidler, kan skolen kræve, at vedkommende lader sig teste 

for rusmidler. I rektors samlede vurdering indgår ud over testresultatet også de faktiske 

forhold, der danner baggrund for den konkrete mistanke, samt observationer af de 

faktiske hændelser. En evt. test foretages af en repræsentant for skolens ledelse. En 

elevs afvisning af at lade sig teste kan, hvis rektor efterfølgende rejser en sag om 

sanktioner, blive regnet eleven til skade, hvis rektor på baggrund af en samlet vurdering 

efterfølgende rejser en sag om sanktioner. Dette vil være tilfældet, hvis de konkrete 

hændelser med en høj grad af sandsynlighed dokumenterer, at eleven har overtrådt 

forbuddet mod rusmidler. Under en sådan sag om overtrædelse af forbuddet mod 

rusmidler vil de sanktioner, der fremgår nedenfor, kunne komme på tale. 

Sanktioner 
Overtrædelse af Allerød Gymnasiums alkohol- og rusmiddelpolitik kan efter rektors 

afgørelse medføre følgende sanktioner, der fremgår af § 5 og § 6 i bekendtgørelsen om 

studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser: 

1. Mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning 

2. Advarsel. 

3. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 

4. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. 

Udelukkelsen registreres som fravær. 

5. Bortvisning (udskrivning). 
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Ved grov overtrædelse af ordensreglerne kan sanktionen iværksættes uden forudgående 

advarsel. Skolen anser overtrædelse af forbuddet mod rusmidler for en særdeles alvorlig 

forseelse, som kan medføre permanent bortvisning (udskrivning) fra skolen uden 

forudgående advarsel. Ved overtrædelse af ordensreglerne (herunder alkohol- og 

rusmiddelpolitikken) på rejser i ind- og udland kan der endvidere ske hjemsendelse for 

egen regning. Hvis der i forbindelse med overtrædelse af ordensreglerne (herunder 

alkohol- og rusmiddelpolitikken) sker tings- eller personskade, kan det endvidere 

medføre et erstatningsansvar for den elev, der har forvoldt skaden. Herom gælder dansk 

rets almindelige regler om erstatningsansvar. Er eleven under 18 år, vil rektor 

almindeligvis inddrage elevens forældre i forbindelse med en sanktionering. Hvis rektor 

vurderer, at elevens handlinger er et brud på straffeloven vil der ske politianmeldelse. 

Ovenstående ordensregler har grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler 

m.v. i de gymnasiale uddannelser, BEK nr. 1077 af 13/09/2017.  

 

Maj 2018  

Ordensreglerne har været behandlet af bestyrelse, Pædagogisk Råd og af elevrådet i maj 

måned.  

Reglerne er justeret adminstrativt november 2019  

Reglerne er behandlet og justeret af bestyrelsen december 2021 og er gældende fra 6. 

december 2021. Her kan du hente en PDF-version af AG’s alkohol- og rusmiddelpolitik. 

 

 

 

https://allerodgymnasium.dk/wp-content/uploads/Alkohol-og-rusmiddelpolitik-nov-2019.pdf

