Efterskolelivet på Tjele Efterskole

Alkohol
Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik
Skoleår

2015/2016

Oprettet

04-05-2010

Redigeret

06-10-2015

Formål
At forhindre indtagelse af alkohol, og berusede elever på skolen.
Indhold
Eleverne orienteres om reglerne, og de forklares/argumenteres gentagne gange og i forskellige sammenhænge.
Eleverne inddrages i alkoholproblematikken i Ungdomskultur ugen. Eleverne arbejder med alkoholproblemer ud
over selve beruselsens skadelige virkninger. Arbejdet handler om de sociale implikationer, og de
misbrugsmæssige relationer, hvad enten det handler om stoffer eller kønssygdomme og overgreb.
Alment perspektiv
Det danske samfund har et blandet forhold til alkohol. Børn i bestemte aldersgrupper må ikke købe alkohol, men
det er tilladt for alle børn uanset alder at indtage det. At drikke alkohol er altså ikke en forbrydelse, som det er
med euforiserende stoffer. På Tjele Efterskole er der ikke fester med alkohol, men vi er klar over at eleverne
bliver berusede i weekenderne derhjemme og til fælles fester. Vores regelsæt er derfor, at man ikke må være
beruset på skolen, og at alkohol ikke må forekomme, eller opbevares her. Forbudet er 100% og gælder derfor
også en gammel brandert, og cider.
Slutmål
At eleverne respekterer regelsættet. At eleverne får et bedre og mere nuanceret forhold til alkohol, og bliver klar
over dets skadevirkninger ud over selve beruselsen.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler

Arbejdsform og metode
Tema uge, foredrag, oplæg, gruppearbejder, fremlæggelse og dokumentation.
Andet
Skolen har indført en afstandsregel med hensyn til elevorganiserede fester med alkohol. Med mellemrum
arrangerer elever og forældre en fest med alkohol uden for skolens regi, i en weekend, hvor de deltagende elever
har meldt, at de ikke tilbringer weekenden på skolen. For klart at kunne adskille en private festen fra skolen, er
det ikke tilladt at arrangere en fest i en afstand af ca 20 - 25 km fra skolen. Det er specielt skolens renome, der
her forsøges beskyttet.

Efterskolelivet på Tjele Efterskole

Rygning
Aktiviteten er omfattet af skolens regler eller polititik
Skoleår

2015/2016

Oprettet

31-03-2010

Redigeret

06-10-2015

Formål
At det er tilladt at være ryger på Tjele Efterskole på en sådan måde, at det ikke er til gene og skade for andre end
den rygende selv. At rygningen foregår udendøre og kun på to forskellige områder med rygeskure, uden for
skolens matrikel.
Indhold
Skolen vil ikke forbyde elever at ryge, og kan ikke håndhæve et eventuelt forbud fra forældrenes side. Forældre
orienteres når vi bliver bekendt med at en elev ryger. Rygende elever indkvarteres i bygninger tæt på de tilladte
rygesteder. Skolen har ved skolestart maksimum 20 ryger pladser. Skolen anerkender den positive sociale og
kulturelle adfærd som rygere udviser, idet rygere er åbne for andre, imødekommende, kan stresse af og hvile i
nuet – adfærd der ville blive højt værdsat, hvis ikke rygningen skadede rygeren, bevirkede skader pga. passiv
rygning og medførte ”griseri” ved rygestederne.
Hvis der ryges inden døre, er det ikke blot en overtrædelse skolens ordensregler, men en forringelses af de andre
elevers indeklima og dermed trivsel, og vil derfor blive mødt med en kraftig reaktion fra skolens side.
Alment perspektiv
Tjele Efterskole har over flere år tilbudt rygestopkurser af forskellig varighed og koncept. Forskellige former for
forbud og restriktioner, samt bortvisning har været forsøgt. Intet af dette har haft virkning, og rygestop synes
således kun at virke når den enkelte tager ansvar derfor. Tjele Efterskole fastholder derfor familiens ansvar for at
den unge ryger. Med 27% rygere i en ungdomsårgang mellem 13 og 21 år, vil Tjele Efterskole ikke påtage sig
ansvaret for at forbyde de unge at ryge.
Slutmål
At rygning ikke kriminaliserer de unge, og at de udøver deres last på en måde der ikke generer andre.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Der er mange nikotin præparater på markedet, og der synes at være en begrundet mistanke om, at disse
præparater blot tilføjer andre skader på rygeren. Tjele Efterskole går således ikke ind for indtagelse af nikotin,
hverken som plaster og tyggegummi, eller som e-cigaretter. E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter.
Arbejdsform og metode
Samtale og anerkendelse.
Andet

