Rusmiddelpolitik VUC Roskilde
Det er ikke foreneligt med uddannelse på Roskilde VUC at være påvirket af nogen former for
rusmidler. Alle kursister på VUC Roskilde er omfattet af institutionens rusmiddelpolitik.



Handel af rusmidler på skolens område vil medfører bortvisning, udmeldelse og
politianmeldelse.
Indtag af rusmidler på skolens område vil medføre bortvisning og efterfølgende samtale
om hvilke krav der skal opfyldes, før kursisten(er) kan fortsætte på skolen.

Mission
Rusmiddelpolitikken skal sammen med institutionernes og kommunens øvrige indsatser medvirke
til at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed bidrage til at nå den nationale
målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, og at 60%
gennemfører en videregående uddannelse i 2020.
Inkluderende løsninger skal skabe en helhedsorienteret indsats
VUC Roskilde ønsker at imødekomme kursisternes behov for hjælp og støtte til at stoppe et
problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler, hvorfor vi forpligter os til at forholde os aktivt til
at indgå i et samarbejde herom. Formålet herfor er at VUC Roskilde ønsker at kursisterne er klar til
uddannelse og at flest mulige kursister gennemfører deres uddannelse.
Ved mistanke eller kendskab til, at kursister på VUC Roskilde har et problematisk forbrug eller
misbrug af rusmidler, bør man rette henvendelse til underviser, studievejleder, uddannelsesleder,
studiemiljørådgiver, studiemiljøcoach eller studiemiljøkoordinator. En henvendelse kan være
medvirkende til, at iværksætte indsatser som kan hjælpe og støtte personer ud af et problematisk
forbrug eller misbrug af rusmidler.
Alle medarbejdere på VUC Roskilde er rollemodeller og har skærpet indberetningspligt.
VUC Roskilde ønsker, at alle skal være ansvarlig over for hinanden og at nultolerancen for handel
og indtag af rusmidler på institutionens område skal være medvirkende til et godt studiemiljø.
Fester og caféer på VUC er lukkede arrangementer, hvor kun institutionens kursister har adgang.
VUC Roskilde kan ved disse og andre særlige lejligheder give tilladelse til, at der må indtages
alkohol på skolens område under hensyntagen til almindelig ansvarlighed.

