Til rektor/direktør
Endnu et skoleår begynder og vi byder velkommen til en ny årgang unge, der
har store forventninger til gymnasietiden, både fagligt og socialt.
Som sektor og som uddannelsessted for unge, er det vigtigt, at vi tilbyder nogle
rammer, der sikrer et godt og udviklende fagligt miljø og afspejler de værdier
og den dannelsesproces ungdomsuddannelserne står for.
Danske unges brug af alkohol har igennem de seneste år været centrum for meget debat i medierne, og vi ved fra undersøgelser, at det er i overgangen fra
grundskolen til gymnasieuddannelsen, 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 har et særligt ansvar og vi har nogle oplagte muligheder for at bidrage til at
ændre alkoholkulturen blandt unge. Det kan vi bl.a. gøre ved klart at signalere,
at det ikke er en kultur, vi som uddannelsesinstitution ønsker at fremme.
Skolens alkoholpolitik har i den forbindelse en afgørende betydning. De signaler skolen sender og den linje skolen lægger i forhold til sociale arrangementer
som fester, introture studieture, fredagscafeer mv. har stor indflydelse på de unges alkoholforbrug- og kultur, men også faglig udvikling og udbytte af gymnasiet.
Skolens dialog og samarbejde med forældrene har ligeledes stor betydning.
Mange af de nye elever kommer direkte fra grundskolen, hvor der ikke serveres
alkohol til fester og hvor der traditionelt er et stærkt forældresamarbejde om at
reducere brugen af alkohol. Vi ved også, at forældrenes holdning har stor betydning for unges alkoholkultur og i et samarbejde med forældrene kan vi bidrage til en ændring af den eksisterende alkoholkultur blandt unge. Forældrene
har en vigtig rolle at spille sammen med jer, og I kan være med til at sætte en
ramme for dialogen mellem forældrene.
Mange uddannelsessteder har allerede taget ansvaret på sig og taget initiativer
til etablering af rammer for alkoholfrie fællesskaber. Det kan gøres på flere måder og der findes gode initiativer, man kan lade sig inspirere af. Fx at der udarbejdes et fælles alkoholkodeks på tværs af ungdomsuddannelser og kommuner.
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I kan finde mere inspiration til arbejdet her:
http://www.gymnasiefaellesskabet.dk/gym/images/docs/alkoholinitiativ.pdf
https://www.sst.dk/da/Viden/Forebyggelse/Forebyggelsespakker-til-kommunerne/Forvaltninger-paa-boerneomraadet/Ungdomsuddannelser
Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler-og Gymnasier og Sundhedsstyrelsen vil gerne opfordre til, at I arbejder for at skolens rammer byder alle unge indenfor i et inkluderende, socialt miljø, der understøtter god trivsel og et godt
læringsmiljø, og hvor det ikke er alkohol der er i centrum for sociale aktiviteter.
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