
 
 
 
 

Misbrugspolitik for CKU Vendsyssel (CKUV) 
CKUV ønsker via vores misbrugspolitik at medvirke til, at ingen ung er nødsaget til at stoppe i sin 
uddannelse på grund af et misbrug. 

Vi tager ethvert misbrug meget alvorligt og udgangspunktet er, at eleven tilbydes hjælp ud af 
uhensigtsmæssigt forbrug eller misbrug af rusmidler, og hvis muligt, samtidig at fastholde vedkommende i 
uddannelse. 

 
Vi ønsker at være åbne og opsøgende i vores dagligdag omkring unges misbrug, således at emnet ikke 
tabuiseres, og at de unge selv kan bringe emnet op i et trygt og tillidsfuldt miljø på CKUV. 

Vi betragter et misbrug, som en reaktion på en livssituation, der kræver hjælp. Derfor må misbruget ikke 
ses isoleret fra resten af den unges liv. 

Vi vil opfordre de unge til at passe på hinanden og til at hjælpe hinanden. 

Hvis du, som elev, bliver opmærksom på, eller blot har formodning om, at en af dine kammerater har et 
problem i forhold til alkohol og andre rusmidler, så henvend dig til din kontakperson. Alle henvendelser 
bliver behandlet med al mulig diskretion! 

Vi ønsker at være tydelige i vores holdning til misbrug og har derfor valgt følgende politik på CKUV: 
 

Alkohol 
 

 Det er forbudt at være påvirket, indtage og opbevare alkohol på CKUV. 
 Ved særlige festlige lejligheder kan der gives dispensation til at nyde alkohol. 
 Gives der en dispensation, skal alle elever under 18 år have en skriftelig tilladelse med fra 

forældrene. 
 

Rusmidler 
 

 Narkotika, doping og andre rusmidler er strengt forbudt på CKUVs område. 
 Det er forbudt at bruge, besidde, sælge eller videregive narkotiske stoffer, dopingpræparater og 

lignende. Ved disse tilfælde bortvises eleven, og CKUV foretager en politianmeldelse. 
 Det er heller ikke tilladt at møde beruset/påvirket på CKUV og til CKUVs arrangementer i øvrigt. 
 I forbindelse med start på STU uddannelsen, skriver eleven under på, at CKUV, hvis der er mistanke 

om et forbrug af rusmidler, kan foretage en urinprøve. Er denne urinprøve positiv, kontaktes 
Behandlingscenter Nordenfjord. Eleven SKAL tage imod samtaler med misbrugskonsulent; ellers 
betragtes eleven som udmeldt. 



Ludomani og kortspil 
 

 Det er ikke tilladt at spille om penge eller andre værdigenstande på CKUV eller at benytte CKUVs 
computere til spil om penge/værdigenstande. 

 I tilfælde af mistanke om ludomani er CKUV ligeledes forpligtet til at handle. 
 

Rygning 
 

 CKUV er røgfri, hvilket vil sige at det ikke er tilladt at ryge på matriklen og i den tid man er til 
undervisning eller i afklaring. 

 
Handleplaner 

 
CKUV deltager i lokalområdets SSP-arbejde og dermed en del af samarbejdet omkring misbrugspolitikken på 
andre ungdomsuddannelser. 

CKUV følger Hjørring kommunes handleplaner udarbejdet af SSP ved mistanke om misbrug/salg af 
rusmidler. 

 
Er eleven under 18 år, kontaktes forældrene. 

 
I forbindelse med ludomani, kontaktes sagsbehandler samt andre relevante instanser med henblik på, at 
der udarbejdes en handleplan for den enkelte. 
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