Bilag 1

Tillæg til studie- og ordensregler vedr. euforiserende stoffer, juni 2017.
jf. “samlet liste over euforiserende stoffer opført på bilag 1 til bekendtgørelsen om euforiserende stoffer nr.
557 af 31. maj 2011 og stoffer reguleret herefter via ændringsbekendtgørelser”

Kostskolens ordensregler:
Hvis man vil bo på Sorø Akademis kostskole skriver elever og forældre under på at de vil følge
kostskolens ordensregler, herunder at de frivilligt vil afgive urinprøve til undersøgelse af indtagelse
af euforiserende stoffer. Forældrene inddrages uanset om eleven er myndig eller ej, jf kostskolens
generelle regler om forældreinddragelse.
Rektor kan beslutte at bede om urinprøvetest, hvis der foreligger begrundet mistanke om
indtagelse af euforiserende stoffer. Rektor kan fx have begrundet mistanke på grundlag af;
 observation af uhensigtsmæssig adfærd
 henvendelse fra andre elever eller forældre
 henvendelse fra medarbejdere
Umiddelbart forud for afgivelse af urinprøve bedes eleven og forældrene bekræfte deres tilsagn om
frivillig deltagelse i urinprøven. Eleven og forældrene har mulighed for at udmelde sig/sit barn, hvis
man ikke ønsker at aflægge urinprøve. Fortsat tilknytning til kostskolen kræver deltagelse i den
frivillige test.
Hvis eleven udmeldes af kostskolen fordi man ikke ønsker at deltage i testen, kan eleven fortsætte
i dagskolen under “skærpet pædagogisk tilsyn”. (Se skolens generelle studie- og ordensregler)
Hvis testen er positiv følges nedenstående procedure;
 Rektor meddeler eleven og forældrene resultatet
 Rektor fremsender partshøring vedr. midlertidig bortvisning fra kostskolen i 8 uger samt
partshøring om betinget bortvisning ved gentagne overtrædelser af kostskolens
ordensregler om euforiserende stoffer.
 Eleven hjemsendes i 8 uger
 Sorø Akademi hjælper eleven/forældrene med at kontakte rusmiddelkonsulent i den
kommune, hvor eleven bor, med henblik på at igangsætte et samtaleforløb.
 Der aftales en række møder med studievejleder, som opfølgning og støtte
 Efter tilbagevenden til kostskolen vil eleven løbende og uvarslet blive bedt om at aflægge
urinprøvetest for euforiserende stoffer.

Gymnasiets generelle studie- og ordensregler:
Tilføjelse til gældende regler:
Euforiserende stoffer:
Indtagelse af euforiserende er uforeneligt med læring og videnstilegnelse.

Elever på Sorø Akademis Skole vil blive konfronteret med evt. mistanke om indtagelse af
euforiserende stoffer og tilbud om frivilligt at afgive urinprøve til undersøgelse af indtagelse af
euforiserende stoffer.
Hvis eleven er under 18 år bliver forældrene kontaktet med henblik på stillingtagen til deltagelse i
frivillig test. Elever over 18 år tager selv stilling.
Hvis eleven frivilligt deltager i test som viser sig at være positiv, følges nedenstående procedure:
 Sorø Akademi hjælper eleven/forældrene med at kontakte rusmiddelkonsulent i den
kommune, hvor eleven bor, med henblik på at igangsætte et samtaleforløb.
 Der aftales en række møder med studievejleder, som opfølgning og støtte
Hvis eleven ikke vil deltage i urinprøvetest sættes eleven under “skærpet pædagogisk tilsyn”.
“Skærpet pædagogisk tilsyn”
Skolen kan i særlige tilfælde underlægge elever skærpet pædagogisk tilsyn. Tilsynet kan anvendes
ved for meget fravær eller fx hvis eleven ikke ønsker at deltage i frivillig test til undersøgelse af
indtagelse af euforiserende stoffer. Skærpet pædagogisk tilsyn kan iværksættes i forbindelse med
at eleven får en skriftlig advarsel.
Skærpet pædagogisk tilsyn indebærer:
 Dagligt “check-in” i skolens sekretariat forud for dagens undervisning.
 Dagligt “check-ud” i skolens sekretariat efter dagens undervisning
 Skærpede fraværsregler:
o Deltagelse i al planlagt undervisning
o Rettidig aflevering af alle opgaver
o Fravær ved sygdom accepteres kun med læge-erklæring, som eleven selv betaler
for. Dette gælder både tilstedeværelsesfravær og skriftligt fravær.
 Risiko for sanktioner ved overtrædelse af de skærpede retningslinier (fx midlertidig eller
permanent bortvisning).

