Politik for euforiserende stoffer
På Campus Vejle er der forbud mod euforiserende stoffer. De er ulovlige i henhold til dansk
narkotikalovgivning og kan medføre øjeblikkelig og permanent bortvisning fra skolen samt
politianmeldelse. Det betyder, at det ikke er tilladt at medbringe, indtage, besidde, udveksle eller være
påvirket af euforiserende stoffer af nogen art i skoletiden, ved arrangementer og aktiviteter i skoleregi, ved
skolefester, på hytteture, ekskursioner og studieture.
Forbuddet gælder uanset om undervisningen eller den øvrige skolerelaterede aktivitet foregår på eller
uden for skolens område, på skolens område i øvrigt, og på steder og i sammenhænge, hvor eleverne kan
forbindes med at være elev på skolen
Hvis der er konkret mistanke om, at en elev har overtrådt forbuddet, kan studievejler, elevcoach, rektor
eller en ledelsesrepræsentant kræve, at eleven lader sig teste for euforiserende stoffer.

Handleplan
•

•

•
•

Ved positiv testresultat, skal eleven sættes i forbindelse med misbrugsvejledningen. Det sker ved at
studievejler/elevcoach kontakter misbrugsvejledningen for eleven. SSP og evt. politi informeres
også. Forældrene og evt. familieafdelingen i elevens kommune kontaktes, hvis eleven er under 18
år.
Er det i forbindelse med en skolefest, skal testen udføres af en ledelsesrepræsentant eller en
udpeget medarbejder. Er der tale om fysisk besiddelse af euforiserende stoffer, kontaktes politi
og forældre, uanset elevens alder.
Testresultatet vil indgå i skolens samlede vurdering af, hvilke konsekvenser det skal have for
eleven.
En negativ test kan afkræfte mistanke om påvirkning af euforiserende stoffer.

Hvis elev afslår at lade sig teste, vil det blive betragtet som positivt resultat. Når skolen kræver, at en elev
lader sig teste, er det med afsæt i konkrete hændelser og øjenvidneiagttagelser, der indikerer en høj
sandsynlighed for, at eleven har overtrådt forbuddet.
Elevens udmeldes fra uddannelsen, hvis det vurderes, at eleven ikke ønsker at samarbejde. Hvis eleven er
under 18 år kontaktes forældrene og eventuel familieafdelingen i elevens kommune og SSP og UU
informeres.

