
UNGDOMSUDDANNELSERNE 
I ESBJERG KOMMUNE

VELKOMMEN PÅ

HER HAR ELEVER OG MEDARBEJDERE FÆLLES 
INTERESSE I - OG ANSVAR FOR - AT SIKRE DE 
BEDSTE BETINGELSER FOR FAGLIGT UDBYTTE, 
PERSONLIG OG SOCIAL UDVIKLING OG ET GODT 
STUDIEMILJØ!

• Ungdomsuddannelserne reagerer, hvis en elev har dårlig opførsel, bruger illegale rusmidler, har et 
alkoholforbrug, der påvirker elevens skolegang, eller udviser andre tegn på mistrivsel. 

• Elever i alle situationer bevarer kontakten til positive fællesskaber.

• Der er kendt og tilgængelig adgang til kontaktlærere, mentorer/netværkspersoner og vejledere.

• Eleverne har medejerskab og ansvar i forhold til etablering og udvikling af trivslen på skolen.

• Ungdomsuddannelserne viderefører folkeskoletraditionen om netværksarbejde blandt forældre ved at 
involvere forældrene i de unges uddannelse.

Denne TRIVSELSGUIDE skal understøtte elevernes udvikling og læring med fokus på, at:

VI FORVENTER, AT FORÆLDRE:

Orienterer, hvis der er noget 
omkring eleven, som er vigtigt 

at vide for dagligdagen på 
skolen.

Deltager, når skolen 
inviterer til arrangementer 

og møder. 

Kontakter hinanden - eller skolen - hvis 
der er noget omkring de unge, de undrer 

sig over, eller er bekymrede for.DET REAGERER VI PÅ
Medarbejdere på ungdomsuddan-
nelserne er forpligtede til at være 
opmærksomme på tegn på mistriv-
sel, f.eks. aktivitetsniveau, oplagthed, 
fremmøde, opgaveafl evering, kon-
centration, sociale relationer, vold og 
mobning (også digital).

Vi handler så tidligt 
som muligt på tegn på 
mistrivsel, og elever-
ne kan forvente, at vi 
kontakter hjemmet i 
arbejdet.

Vi holder blandt andet holder øje med om eleverne: • Har stort fravær.
• Ofte mangler afl everinger.
• Ikke deltager aktivt i undervisning og 
• klassens sociale liv.
• Er påvirkede af rusmidler.
• Udviser dårlig opførsel.

Formår eleven ikke at samarbejde omkring sin situation, 
vil eleven blive vejledt væk fra skolen til relevante tilbud 
eller rådgivning – ikke blot ”til gaden”. 

Elever, der har en uacceptabel adfærd, kan uden yderli-
gere grund hjemsendes fra undervisningen og arrange-
menter på skolen.



Medarbejdere på ungdomsuddannelserne tager udgangspunkt i Trivselsgui-
den ved bekymring om mistrivsel for en elev - eller hvis en elev selv henvender 
sig med behov for støtte og hjælp. Alle elever skal vide, hvor de kan henvende 
sig, hvis de har brug for rådgivning og støtte i forhold til egen eller andres 
(mis-)trivsel. 

• Tydelig information om, hvordan 
eleverne - også anonymt - kommer 
i telefonisk og elektronisk kontakt 
med netværkspersonen. 

• Ved bekymring for en kammerat 
opfordres eleverne til kontakt til 
kontaktlærer eller netværksperson.

Det vil blandt andet sige, at den enkelte ungdomuddannelse har ansvar for:

• Der er faste og kendte 
træff etider for netværksper-
soner, der kan vejlede videre 
til socialrådgiver, psykolog, 
misbrugsvejleder eller andre, 
hvis det er relevant.

Ungdomsuddannelserne ønsker at forhindre, at brug af rusmidler hindrer elever i at gennemgøre deres ud-
dannelse, ligesom vi ønsker aktivt at påvirke rusmiddelkulturen blandt eleverne i retning af mindre forbrug. 
Derfor har vi disse fælles retningslinier:

HJÆ
LP OG RÅDGIVNIN

G

Ungdomsuddannelserne ønsker at forhindre, at brug af rusmidler hindrer elever i at gennemgøre deres ud-

Det er ikke tilladt at indtage alkohol i undervisnings-
tiden, hverken på eller uden for skolens område. 
Skolen forventer, at elever ikke møder op til under-
visning i påvirket tilstand eller med tømmermænd.
Skolen reagerer, hvis en elev har et alkoholforbrug, 
der vurderes at være problematisk, det vil sige, at 
det har negative konsekvenser for eleven eller kam-
meraterne i forhold til  fagligt udbytte, personlig/
social udvikling eller studiemiljø.
Der sælges som hovedregel ikke alkohol til unge 
under 18 år på ungdomsuddannelserne i Esbjerg 
Kommune. Undtagelsen er lukkede fester og lignen-
de arrangementer. Det vil sige fester, hvor der kun 
er adgang for den enkelte skoles elever. 
Der udskænkes til ingen fester eller arrangementer 
drikkevarer, der har en alkoholprocent over fem, og 
det er altid muligt at købe drikkevarer uden alkohol 
til en lavere pris end drikkevarer med alkohol. Ele-
verne må ikke medbringe egne drikkevarer. 
Stærkt berusede personer kan ikke få udskænket 
alkohol, men vil blive bortvist fra arrangementet. 

Hvis det skønnes nødvendigt kontaktes forældre 
(til elever under 18 år), eller andre med relationer til 
personen, med besked om afhentning.
Der er røgfri skoletid. Det vil sige, at der ikke må 
ryges eller bruges tobaksrelaterede produkter, f.eks. 
snus, nikotinposer, e-cigaretter o.l. i skoletiden.
Det er ikke tilladt at være påvirket af, eller i be-
siddelse af, illegale rusmidler. Dette uanset, hvor 
undervisningen fi nder sted og uanset, hvilket arran-
gement, skolen anvendes til. Påvirkede elever og 
evt. gæster kan uden yderligere grund hjemsendes 
fra undervisningen samt nægtes adgang til arrange-
menter på skolerne. 
Brug, besiddelse og salg af illegale rusmidler på 
skolen vil føre til politianmeldelse. Er eleven under 
18 vil forældrene blive informeret, og der indsendes 
desuden en underretning til kommunen.
Ungdomsuddannelserne har et tæt samarbejde med relevante 
hjælpe- og behandlingstilbud i Esbjerg Kommune.


