POLITIK FOR ALKOHOL, RUSMIDLER OG RYGNING MM.
Gladsaxe gymnasium er en uddannelsesinstitution. Indtagelse af alkohol og andre
rusmidler er ikke foreneligt med skolens formål. Det er derfor ikke tilladt at medbringe eller
indtage alkohol eller andre rusmidler. Desuden gælder det at du ikke må møde påvirket af
alkohol eller andre rusmidler til undervisning eller andre arrangementer ifm. GG. Vi har
røgfri skoletid, og det er hverken tilladt at ryge cigaretter eller andre tobaksprodukter,
anvende e-cigaretter eller bruge snus i skoletiden.
Danmarksture og studieture er faglige og sociale ture. De indgår i den almindelige
undervisning og derfor er alkoholindtagelse under turene ikke tilladt. Under Danmarksture
og studieture er røgfri skoletid lig med perioden fra starten til slutningen af dagens
program. Inden Danmarksturen og studieturen skal du og dine forældre underskrive en
håndfæstning. Her bekræfter du, at du har kendskab til og vil overholde reglerne for
turene.
Efter aftale må der nydes fx øl, cider eller lignende i forbindelse med enkelte sociale
arrangementer, som foregår på GG.
Dialog og hjælp
Vi ser det som en del af vores opgave at indgå i dialog med eleverne om forbrug af
alkohol, andre rusmidler og rygning. Det gælder både i forbindelse med undervisningen og
andre arrangementer. En del af dialogen handler om, hvordan den danske kultur omkring
alkohol, rusmidler og rygning adskiller sig fra andre landes kultur, og hvilken betydning
dette har, når man er vært eller gæst fx på en studietur eller som led i en udveksling.
Ved mistanke om eller kendskab til et misbrug af alkohol eller rusmidler, tager vi en
samtale med eleven mhp. at hjælpe eleven ud af misbruget gennem professionel hjælp.
Vi tilbyder rygestopkurser til de af vores elever, der har brug for hjælp til at
fjerne/begrænse behovet for at ryge og/eller bruge snus. Vi har uddannet ’ryge coaches’,
der kan tale med elever, der er udfordrede i at overholde reglerne om røgfri skoletid.
Sanktioner
Hvis du ikke overholder ovenstående regler, vil du få en sanktion. Sanktioner kan bl.a.
være udelukkelse eller hjemsendelse fra undervisningen, fællesarrangementer, andre
gymnasierelaterede aktiviteter og/eller studieture. Hvis du er under 18 år, inddrages dine
forældre/værge. Se i øvrigt skolens generelle studie- og ordensregler.
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