Sammen om en ansvarlig alkoholkultur
Følgende ungdomsuddannelser og kommuner vil arbejde sammen om en ansvarlig alkoholkultur lokalt med
udgangspunkt i dialog med hinanden og eleverne:
Bagsværd Kostskole og Gymnasium, FGU NORD Gladsaxe, Gladsaxe Gymnasium, GXU, H.C. Ørsted
Gymnasiet i Lyngby, Nørre Gymnasium, U/NORD Lyngby EUD/EUX Business og 10. klasse, U/NORD Lyngby
Gymnasium & Handelsgymnasium, TEC Gladsaxe, Virum Gymnasium, VUC Lyngby, Gladsaxe Kommune og
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Gældende fra uge 25 i 2021

Baggrund og vision
Vi går sammen i et partnerskab for at skabe fælles rammer og normer for unges alkohol- og festkultur.
Ønsket er et ungeliv og et fællesskab, der kan udfolde sig uden, at alkohol og fuldskabsorienteret festkultur
virker som en adgangsbillet til at blive inkluderet. Vi vil derfor arbejde for alkoholfrie fællesskaber og en
festkultur, hvor alkohol spiller en mindre rolle.
Vores grundlæggende fælles udgangspunkt er, at alkohol ikke er foreneligt med vores uddannelsers formål,
og ikke må være indgangen til de fællesskaber, der er på og omkring uddannelserne. Det betyder, at der
ikke vil være alkohol til arrangementer på almindelige hverdage.
Vores uddannelser og elever er forskellige og nogle steder, skal der være plads til, at der afholdes fester
sammen for eleverne. På de uddannelsessteder hvor alkohol er delvist tilladt til fester, har vi et medansvar
for at sætte rammer for en ansvarlig og inkluderende kultur.

Formål
 Vi står sammen om nye fælles rammer for at fremme en ansvarlig alkoholkultur
 Alkohol er ikke tilladt i den almindelige skoletid på vores ungdomsuddannelser, og studie- og
introture er alkoholfri
 Vi sætter klare rammer til fester for at fremme en ansvarlig alkoholkultur, hvor fuldskabsorienteret
druk fylder mindre
 Alle skal føle sig velkomne, og kunne deltage i sociale aktiviteter og arrangementer på
ungdomsuddannelserne - uden at skulle drikke alkohol

Konkrete rammer
Studie- og introture
Alle studieture, ekskursioner og introture er alkoholfri. Disse ture og aktiviteter er en del af al den
almindelige hverdag, og derfor er alkoholindtagelse som udgangspunkt ikke tilladt.
Sådan gør vi:
•

Vi informerer elever og forældre om reglerne inden turen samt konsekvenserne af at bryde dem.
Sanktioner følger lokale studie- og ordensregler
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•

Turene kan tilrettelægges, så der er skemalagt program fordelt udover hele dagen, som kan
begrænse muligheden for at eleverne mødes om alkohol

Fester:
For nogle uddannelsessteder er alkohol til fester ikke tilladt.
På uddannelsessteder hvor alkohol er delvist tilladt til fester:
For nogle uddannelsessteder har elevgruppen en alder, hvor fester er en del af ungdomslivet og også
knyttet til det etablerede fællesskab. Omdrejningspunktet for vores sociale arrangementer er bygget op
omkring inkluderende elementer og fællesskab.
Gennem forskellige tiltag vil vi derfor sætte rammer for tilgængeligheden af alkohol og reducere
fuldskabsorienteret druk 1 ved fester.
Sådan gør vi:
•

Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer

•

Elever, som er synligt berusede ved indgangen, kan afvises fra at deltage i festen

•

Der udskænkes aldrig drikke med en alkoholprocent højere end 5 %

•

Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer

•

Elever under 18 år, der ved deres adfærd ved fester viser, at have indtaget for meget alkohol, vil
blive sendt hjem, og deres forældre vil blive kontaktet

•

Der sælges altid billige alkoholfrie alternativer i baren fx alkoholfri øl, sodavand el. mocktails

Andre konkrete tiltag kan tages i brug for at begrænse udskænkning af alkohol og reducere
fuldskabsorienteret druk. Det kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted, hvad der udover
ovenstående kan give mening lokalt, og vi vil samle andre konkrete tiltag til inspiration i et idekatalog, som
vi løbende udbygger.
Derudover vil vi undersøge følgende nærmere:
•

Vi går i dialog med vores elever og festudvalg mm. om rammer for den gode fest eller cafeaften,
hvor alkohol ikke fylder

•

Vi vil undersøge muligheden for brug af incitamenter (fx nudging) til at nedsætte alkoholbruget (fx
lave tiltag mod elever der gemmer alkohol ”i busken”)

•

Vi vil undersøge om det, på de enkelte uddannelsessteder, giver mening med begrænsning på
antallet af genstande, man kan købe

•

Vi vil gå i dialog med elever og forældre om for- og efterfester for at påvirke kulturen til at være
mindre fuldskabsorienteret

•

Vi vil, i forlængelse af regeringens kommende forslag til en forebyggelsesplan for unges brug af
alkohol i andet halvår 2021, tage stilling til om salg af alkohol skal følge lovgivningen for
udskænkning, og kun må ske til elever, der er fyldt 18 år
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Andre sociale arrangementer:
Vi ønsker at give plads til, at eleverne kan udfolde sig i fællesskab ved sociale arrangementer, der ikke
indeholder alkohol. Det gør vi bl.a. ved, sammen med elevrepræsentanter, at afholde alkoholfri caféer med
forskellige temaer eller aktiviteter. Eleverne er med til planlægningen, og det kan fx være bordfodboldeller kagekonkurrencer, optræden af egne bands, teater, brætspil, quiz eller banko.
Der sælges evt. kaffe/te og kage

Arbejde med udvikling af ny alkoholkultur
Med dette partnerskab tilslutter vi os et fælles fodslag for at arbejde med en kulturændring omkring unge
og alkohol. Her inddrager vi elever, medarbejdere, kommuner, region og andre relevante aktører. Sammen
vil vi være nysgerrige på, hvordan vi kan arbejde med alkoholkulturen for unge på vores uddannelser,
udveksle erfaringer om tiltag og hente inspiration nationalt og internationalt.
Vi går derfor til arbejdet med en dynamisk tilgang til tilpasning af dette skriv i forhold til aktualitet og
tendenser i samfundet. Dette skriv opdateres årligt eller efter behov.
Sådan gør vi:
•

På baggrund af dialogen i grundskolens udskoling forsætter vi arbejdet med at skabe refleksion og
forståelse blandt eleverne omkring social pejling/flertalsmisforståelser

•

Vi går i dialog og hjælper vores tutorer/elevrepræsentanter med at være gode rollemodeller for
nye elever og med den gode velkomst for nye elever

•

Vi vil oprette en fælles ”arrangementskalender”, så fester ikke bliver et konkurrenceparameter, når
unge skal vælge mellem uddannelserne

•

Vi vil undersøge muligheden for at involverer forældre i, hvordan de kan støtte op om fællesskaber
uden druk

•

Vi vil undersøge muligheden for at arbejde sammen med forældre om en klar
forventningsafstemning og om deres og vores rolle ift. den unge og alkohol

•

Vi vil undersøge muligheden for at arbejde med medarbejdere som rollemodeller

•

Vi vil undersøge mulighederne for at udbrede vores partnerskab til andre ungdomsuddannelser og
kommuner i Region Hovedstaden
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