Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS
UDDANNELSESSØGENDE UNGE
Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det kan påvirke det
sociale liv, men også evnen til indlæring og præstering. Denne aftale sætter fokus på at forebygge jævnlig
hashrygning hos unge, så flere unge får de bedste forudsætninger for at få en uddannelse.
Aftalens mål er, at Odense i 2025 er en ”hashfri” uddannelsesby, hvor antallet af unge, der oplyser, at de
jævnligt ryger hash er på højst 2 %.
Mange unge har prøvet at ryge hash, og flere anser ikke hash for et problem. Blandt nogle unge er hash en
del af ungdomskulturen. Derfor er det væsentligt, at de voksne omkring de unge er entydige i omtalen af
hash, som noget, der svækker muligheden for uddannelse og karriere. Det gælder undervisere, vejledere og
andre professionelle, men mest af alt de unges forældre og netværk.
Med denne aftale sættes rammen om et forpligtende samarbejde mellem Uddannelsesforum og
samarbejdspartnere i en fælles forebyggelsesindsats mod hashrygning blandt unge. Aftalen skal være
grundlaget for en systematisk erfaringsopsamling og resultatopfølgning. Endelig skal den kunne være
vækstlag for nye initiativer.

Aftalen vedrørende forebyggelse af hashrygning hos uddannelsessøgende unge består af følgende parter:













Social- og Sundhedsskolen Fyn
Syddansk Erhvervsskole, EUD, EUX og HTX
Tietgen, EUD, EUX og HHX
Kold College, EUD, EUX og HTX
Mulernes Legatskole
Skt. Knuds Gymnasium
Tornbjerg Gymnasium
Odense Katedralskole
Fyns HF-kurser og VUC Odense
Elsesminde Produktionshøjskole
Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn
SSP Odense
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Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune

FORMÅL
Overordnet er det Uddannelsesforums og aftalepartnernes formål at sikre:





At flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse
At frafald fra ungdomsuddannelser pga. hashrygning reduceres
At der bygges bro mellem forebyggelse, risikoadfærd samt rådgivnings- og behandlingstilbud
At understøtte det robuste ungeliv i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og
uddannelsesforberedende tilbud

Med denne aftale tilslutter medlemmerne af Uddannelsesforum sig visionen om, at Odense i 2025 er en
’hashfri’ uddannelsesby. Dvs. at stadig færre unge oplyser, at de har et jævnligt forbrug af hash og
forbruget er reduceret til et niveau, der ikke påvirker deres muligheder for at gennemføre en uddannelse.
Herunder, at antallet af unge, der oplyser de ryger hash jævnligt (hvilket defineres inden for den sidste
måned) er på max. 2 %

Svar i 2014
Har røget hash inden for den sidste måned

15 %

Mål i 2025
2%

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen

BAGGRUND
Aftalens baggrund beror på de eksisterende erfaringer fra uddannelserne, uddannelsesvejledningen, de
sociale- og beskæftigelsesrettede indsatser samt forebyggende indsatser - både de enkelte aktørers
erfaringer, og de erfaringer som er gjort med tværgående samarbejder.

MÅLGRUPPE
Aftalens målgruppe er unge mellem 15 og 24 år, som har et jævnligt forbrug af hash samt unge i risiko,
fordi de i forvejen kan være udfordret af skrøbelige faglige, personlige eller sociale forudsætninger.
En del af denne gruppe er godt hjulpet af de eksisterende tilbud om vejledning og støtte, men i
aftalefællesskabet er man vidende om, at der også findes en gruppe unge, hvor det er nødvendigt at
inddrage faglig bistand med særlig viden om unge og rusmidler for at understøtte den unges mulighed for
succes på ungdomsuddannelsen.

2

ORGANISERING
Aftalens organisering tager sit udgangspunkt i Uddannelsesforum, som ved hvert skoleårs afslutning vil
følge op på indsatsområderne.

FORPLIGTIGELSER
Aftalens forpligtigelser knytter sig til nedenfor anførte indsatser. Aftalepartnerne forpligter sig til at sikre
det ejerskab, den organisatoriske åbenhed og det samarbejde, som er forudsætningen for at opnå de fælles
målsætninger.
Partnerne forpligter sig desuden til at sikre, at forudsætningerne for dokumentation og erfaringsopsamling
er til stede; herunder at deltage i udviklingen/etableringen af et datagrundlag, som er operationelt ift.
nedenfor beskrevne indsatser, og som kan danne grundlag for en løbende opfølgning på tilhørende
målsætninger.
Aftalen som helhed eller enkeltpartnere i aftalen tilføres ikke yderligere ressourcer til opgavevaretagelsen.

3 INDSATSOMRÅDER
Aftalen indeholder 3 indsatsområder:
1.

AKTIVE LOKALE RUSMIDDELPOLITIKKER

Forebyggelse af hashrygning blandt elever på ungdomsuddannelser forudsætter en fælles holdning til, at
hash er et ulovligt rusmiddel. Det svækker de unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere, da
det både kan påvirke evnen til indlæring og det sociale liv.
Målsætningen er, at alle ungdomsuddannelser formulerer en rusmiddelpolitik, der indeholder procedurer
for, hvordan det sikres, at politikken gøres aktiv blandt ledelse, relevante medarbejdere og elever på
uddannelsen.
Opgaven er, at en aktiv rusmiddelpolitik forudsætter minimum, at den:










har ledelsesmæssig ejerskab og opbakning
er synlig og tilgængelig
udarbejdes med inddragelse af elever, relevante medarbejdere og ledelse
præsenteres for nye elever og relevante medarbejdere
præsenteres og drøftes årligt i samarbejdsfora mellem elever, relevante medarbejdere og ledelse
revitaliseres hvert andet eller tredje år med inddragelse af elever, relevante medarbejdere og
ledelse
indeholder konkrete handlingsanvisninger eller suppleres med handleplaner
inddrages ved drøftelse af konkrete problemstillinger omhandlende rusmidler
understøttes af systematisk kompetenceudvikling af personalet
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Opgaverne løses af:



Ungdomsuddannelsen, som formulerer sin egen rusmiddelpolitik
Odense Kommunes forebyggende indsats for rusmidler på ungdomsuddannelser. De tilbyder at
understøtte uddannelsesinstitutionerne i udarbejdelse og revitalisering af rusmiddelpolitikken.

2. OVERGANG FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE
– FRA DET ROBUSTE BØRNELIV TIL DET ROBUSTE UNGELIV
Unge skal have viden om hash, så de bliver i stand til at træffe det sunde valg og skabe sig et robust
ungeliv uden hash. Ligeledes skal ledere og relevante medarbejdere have viden om hashrygning
blandt unge, således de bliver i stand til at støtte den unge i det sunde valg uden hash.
Målsætningen er, at:




Alle elever på ungdomsuddannelserne præsenteres for viden om hash.
Ledere og relevante medarbejdere på ungdomsuddannelserne har viden om hash og hashrygning
blandt unge.
Ledere og relevante medarbejdere på ungdomsuddannelserne er i stand til at identificere
risikoadfærd.

Opgaven er, at:



Tilrettelægge og gennemføre undervisning for eleverne om hash, enten som særlige
arrangementer eller integreret i den almindelige undervisning.
Tilbyde relevante medarbejdere opkvalificering om hash og hashrygning blandt unge.

Opgaven løses af:






Ungdomsuddannelserne, som har ansvaret for at tilrettelægge en undervisning af eleverne, der er
målrettet de lokale behov.
Odense Kommunes forebyggende indsats for rusmidler på ungdomsuddannelser. De tilbyder
dialogbaseret undervisning af elever.
Odense Kommunes forebyggende indsats for rusmidler på ungdomsuddannelser. De udbyder i
samarbejde med ungdomsuddannelserne opkvalificeringsforløb til relevante medarbejdere på
tværs af uddannelsesstederne.
SSP Odense, som en del af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse tilbyder
forebyggelsesoplæg om det robuste børne- og ungeliv målrettet forældre
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3. BROBYGNING MELLEM UNGDOMSUDDANNELSERNE OG DE UDDANNELSESFORBEREDENDE TILBUD SAMT DE
EKSISTERENDE RÅDGIVNINGS- OG BEHANDLINGSTILBUD
Der er unge på ungdomsuddannelserne, hvor hashrygning har et omfang, hvor det er nødvendigt at
inddrage faglig bistand for at understøtte den unges mulighed for succes på uddannelsen.
Målsætningen er, at:



Relevante medarbejdere på ungdomsuddannelserne er i stand til at tale med konkrete unge om
deres forbrug af hash.
Elever med et kendt forbrug af hash henvises til relevant rusmiddelrådgivning eller –behandling.

Opgaven er, at:



Tilrettelægge og gennemføre opkvalificering af medarbejdere til at tage samtalen om rusmidler
med eleven.
Udbrede kendskabet på ungdomsuddannelserne til kommunens tilbud om rådgivning og/eller
behandling til unge, der ryger hash.

Opgaven løses af:




Odense Kommunes forebyggende indsats for rusmidler på ungdomsuddannelser. De udbyder i
samarbejde med ungdomsuddannelserne opkvalificeringsforløb til relevante medarbejdere på
tværs af uddannelsesstederne.
Odense Kommunes rådgivnings- og behandlingstilbud, Unge & Rusmidler, som sikrer at
ungdomsuddannelserne har et kendskab til tilbuddene, og hvordan der kan ske henvisning af
konkrete elever.

FØLGE- OG EVALUERINGSTEAM
Aftalepartnerne sammensætter et følge- og evalueringsteam, som vil forestå evalueringen af initiativerne i
foreliggende aftale. Planen herfor udarbejdes i sammenhæng med tidsplanen for de respektive
initiativområder. Der skal være opmærksomhed på, at aftalen indeholder forebyggende indsatser, som er
vanskelige at evaluere effekten af, og det derfor i højere grad kan vise sig realistisk at evaluere på
aktivitetsniveauet.
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