Til kommunaldirektøren
Sommerferien er slut og mange unge har sagt farvel til grundskolen for at begynde på en ungdomsuddannelse. Overgangen fra grundskolen til gymnasiet er
på mange måder en spændende tid, men det er også en sårbar tid med udfordringer.
Danske unges brug af alkohol har igennem de seneste år været centrum for meget debat, og vi ved fra undersøgelser, at det er i overgangen fra grundskolen til
ungdomsuddannelsen, at alkoholforbruget tager til. Nu viser nye tal fra den europæiske undersøgelse ESPAD desværre, at er er sket en markant stigning i antallet af 15-16-årige i Danmark, der drikker sig fulde, og det bør vi være meget
opmærksomme på.
Vi ved fra andre lande, fx fra Island, at rammesætningen omkring unge har stor
betydning for bl.a. deres forbrug af alkohol. Det gælder både de rammer, der er
på skolen, i hjemmet og i det omgivende samfund og det er vigtigt, at det arbejde sker i en fælles indsats.
Vi ved også, at forældrenes holdning har stor betydning for unges alkoholkultur
og i et samarbejde med forældrene kan vi bedre bidrage til en ændring af den
eksisterende alkoholkultur blandt unge.
Vi er meget optagede af, at det bliver en god overgangstid for de unge, når de
går fra grundskolen til ungdomsuddannelsen og vi vil rigtigt gerne arbejde for,
at de nye elever får de bedste rammer. Kommunen er i den forbindelse en vigtig
aktør og vi håber at kommunen vil bakke op om, at vi får et styrket fokus på en
ændring af alkoholkulturen blandt unge. Det kan I, i kommunen gøre ved at:
-

Indgå dialog og samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for at
sikre en ensartet rusmiddelpolitik på tværs af uddannelserne. En tværgående alkohol- og rusmiddelpolitik skal sikre fælles rammer og normer for unges alkoholforbrug samt ansvarlig udskænkning på ungdomsuddannelserne. Desuden er det med til at sikre, at skolens alkoholkultur
ikke bliver et konkurrenceparameter for valg af uddannelsessted blandt
unge.

-

Gå i dialog med forældrene til udskolingselever i folkeskolen om, at deres forældrerolle er særlig vigtig, når de unge går fra folkeskolen til en
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ungdomsuddannelse. Det er vigtigt at forældrene tager stilling til alkohol, og laver nogle fornuftige aftaler med den unge om, hvornår man
skal drikke alkohol.
-

Have fokus på undervisning med et alkoholforebyggende sigte i grundskolen. Undervisningen skal fokusere på udvikling af personlige og sociale handlekompetencer, trivsel og holdningsdannelse.

-

Arbejde for at bevillingsindehaverne i kommunen har en ansvarlig udskænkning.

-

Arbejde for at lovgivningen om salg af alkohol håndhæves.

Vi har i et fælles brev til landets rektorer og direktører for tekniske skoler opfordret til et styrket fokus på skolens alkoholpolitik og forældredialogen om alkohol. Mange uddannelsessteder har allerede taget ansvaret på sig og taget initiativer til etablering af rammer for alkoholfrie fællesskaber.
Danske Gymnasier, Danske erhvervsskoler- og Gymnasier og Sundhedsstyrelsen vil gerne opfordre til, at kommunen arbejder for at understøtte indsatsen.
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