
 

Politik for alkohol og euforiserende stoffer 
Af Studie- og ordensreglerne for Paderup Gymnasium fremgår følgende om indtagelse af al-
kohol og euforiserende stoffer: 
 
”Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforise-
rende stoffer på skolen, ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Dette gælder 
også undervisningsaktiviteter uden for skolen. Øl og vin er tilladt ved særlige lejligheder efter rek-
tors tilladelse. Gymnasiet kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og an-
dre rusmidler.” 
 
Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 
13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. 
 
Euforiserende stoffer  
Indtagelse af euforiserende stoffer som fx hash, lattergas, amfetamin og kokain er ulovlig og 
indebærer en stor sundhedsrisiko, bl.a. fysisk og psykisk afhængighed. 
  
Derfor har vi følgende regler:  

1. På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som fx fester, ekskursio-
ner, hytteture og studieture er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, 
sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer.  

2. Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, 
kan uden yderligere grund nægtes adgang til fester, caféaftener mv. 

3. Ved mistanke om, at man er påvirket af euforiserende stoffer, kan man blive udsat for 
en anmodning om frivilligt at medvirke til en drugtest.  

 
Sanktioner  
Ved overtrædelse af forbuddet mod euforiserende stoffer vil rektor iværksætte en eller flere 
af de sanktioner, der fremgår af studieordensreglerne for Paderup Gymnasium. 
  
Alkohol  
Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på skolen, 
så der kan skabes et godt undervisningsmiljø, og alkohol må udelukkende udskænkes ved 
skolens fester og fredagscaféer.  
 
Derfor har vi følgende regler: 

1. Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden. 
2. Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler, 

jf. ovenstående om euforiserende stoffer. 
3. Der må ikke indtages alkohol på hytteturen i 1.g. 

https://www.paderup-gym.dk/fakta/ordensregler


 

4. Indtagelse af alkohol er på studieture hverken tilladt i forbindelse med ud- og hjem-
rejse (bus, tog, fly) eller de programsatte faglige og kulturelle aktiviteter. Studieture er 
endvidere omfattet af de samme regler, som gælder på skolens område. 
 

Sanktioner 
Se nedenfor. 

Fester og cafeer 
Skolen ønsker endvidere at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner i forbindelse med 
fester og caféer og at forebygge alkoholmisbrug. Derfor afvikles højst fem fester årligt på 
gymnasiet. Dertil kommer evt. en gallafest og en afsluttende studenterfest. Derudover afhol-
des caféer og andre former for performance (teater, musical og lignende), hvor der kan være 
begrænset udskænkning af alkohol. 
 
Til fester og cafeer gælder følgende: 

1. Alle gymnasiefester er lukkede fester. 
2. Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer. 
3. Koldt vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer. 
4. Gymnasiet udskænker ikke drikke til elever med en højere alkoholprocent end 5% ved 

skolens almindelige fester, dog bordvin ved særlige arrangementer. 
5. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer.  
6. Der udskænkes ikke øl eller vin til stærkt berusede personer. 
7. Elever, der ved ankomsten til eller ved deres adfærd under festen viser at have indta-

get for meget alkohol, vil blive hjemsendt.  
8. Ved mistanke om en for høj alkoholpromille kan man blive udsat for en anmodning om 

frivilligt at medvirke til en måling ved hjælp af et alkometer.  
9. Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet. 
10. Til gallafesten og studenterfesten kan der udskænkes almindelig bordvin.  

 
Sanktioner  
Ved overtrædelse af skolens alkoholpolitik vil rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, 
der fremgår af studieordensreglerne for Paderup Gymnasium. 
 
 
 

Vedtaget på et møde i Elevtrivsel- og kvalitetsudvalget den 1. oktober 2019. 
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