Skolebestyrelsens regler og anbefalinger for alkohol på og i
tilknytning til Tåsingeskolen
Kontekst:
Indtagelse af alkohol er på godt og ondt en naturlig del af den danske kultur og ikke
mindst festkultur. Børn og unge på Tåsinge socialiseres således også, på forskellig vis,
ind i denne kultur. På den baggrund finder skolebestyrelsen det meget relevant at
diskutere, hvordan Tåsingeskolen forholder sig til børn og unges festkultur, herunder
indtagelse af alkohol. Sundhedsstyrelsens forskning viser nemlig, at det har enorm stor
betydning for børn og unges trivsel og læring, hvornår de har deres alkoholdebut samt
om de unges festkultur er præget af store eller små mængder af alkohol.
Skolebestyrelsen har den holdning, at Tåsingeskolen skal have en meget bevidst og
tydelig holdning til alkoholkulturen samt hvordan man på Tåsingeskolen kan bidrage
både positivt og aktivt i forhold til at understøtte udviklingen af en både trivsels- og
læringsfremmende alkoholkultur blandt de børn og unge, som går på Tåsingeskolen.
Diskussionerne i skolebestyrelsen har ført frem til nedenstående regler og anbefalinger,
som er gældende for og rettet mod alle elever på Tåsingeskolen.

Baggrundsviden:
Nedenstående regler og anbefalinger tager udgangspunkt i henholdsvis Svendborg
Kommunes rusmiddelpolitik samt i Sundhedsstyrelsens forskning samt anbefalinger for
DIT BARNS FESTKULTUR. Begge publikationer ligger som link.

Regler for alkohol på Tåsingeskolen:
 Elever må ikke indtages alkohol i forbindelse med elevarrangementer på
Tåsingeskolen, fx dimissionsfest og gallafest.

Anbefalinger i forhold til udviklingen af en fornuftig alkoholkultur:
 Børn og unges alkoholdebut: Tåsingeskolen anbefaler, at forældre følger
sundhedsstyrelsens anbefaling om, at børn og unge tidligst har deres alkoholdebut
som 16 årig.
 Børn og unges festkultur: Tåsingeskolen anbefaler, at man som forældre påtager
sig ansvaret for, at udvikle en fornuftig alkoholkultur, som børn og unge positivt kan
spejle sig i og tage ved lære af.
 Private fester: Tåsingeskolen anbefaler, at man på et forældremøde laver
klasseaftaler i forbindelse med de unges private fester. Se vedhæftede eksempel.
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