
Retningslinjer om arbejdet i forbindelse med alkohol, fester, kulturelle arrangementer m.m.
på børne og ungeområdet i Gribskov Kommune

Indledning.
Nærværende dokument fastlægger, hvordan Gribskov Kommune på børne - og ungeområdet
håndterer unge og alkohol. Målet er retningslinjer og værdier som på den ene side sikrer en
fælleskommunal ramme for unge og alkohol i de mange forskellige sammenhænge, hvor alkohol
optræder og hvor kommunen enten har et direkte ansvar eller har mulighed for at påvirke i et
forebyggelses- og sundhedsfremmende perspektiv. Og som på den på den anden side giver
muliged for lokale løsninger og lokalt ansvar. 

Formålet med retningslinjerne for unges omgang med alkohol i Gribskov Kommune er endvidere at
skabe bevidsthed hos de professionelle medarbejdere, hos forældre og de unge selv om brug af
alkohol. 

Emnet spænder vidt - fra den forebyggende indsats i regi af skolernes samarbejde med ssp-
organisatinen, til Ungdomshusets lidt ældre unge og deres forbrug af alkohol, til den årlige gallafest
ved sidste skoledag og til dagligdagens udfordring for de professionelle og / eller forældre om at
håndtere de unges brug af alkohol. 

Målgruppen for nærværende dokument med tilhørende retningslinjer spænder således fra de helt
unge der gør sig tidlige erfaringer i 11 - 12 års alderen til de ældre unge i 16 - 17 års alderen, hvor
alkohol indgår i den eksisterende ungdomskultur.

Målgruppen er tillige såvel de professionelle medarbejdere og virksomhedsledere på børne- og
ungeområdet, forældregenerationen og de unge, der lever og udfolder ungdomskulturen inklusiv
alkohol i Gribskov Kommune.

Lovgivning og anbefalinger om unge og alkohol
Den gældende lovgivning om unge og alkohol forbyder salg af alkohol til unge under 16 år i
butikker og på restaurationer. Herudover må caféer, restauranter og diskoteker ikke servere
alkohol for unge under 18 år. Til lukkede, private fester, som ellers kunne være afholdt i hjemmet,
gælder denne lovgivning dog ikke. Det er således lovligt at udskænke alkohol til de under 16-årige
ved lukkede arrangementer, det vil sige arrangementer hvortil der kun er adgang for inviterede
gæster. 

Det Kriminalpræventive råd har fremsat en række gode råd i forbindelse med afholdelse af sidste
skoledag. Anbefalingerne lægger vægt på dialogen mellem forældre og børn/unge og
alkoholvaner. Forældre opfordres til at engagere sig i organiseringen og afholdelsen af sidste
skoledag. SSP-medarbejdere opfordres til at indgå i samarbejde med de unge om at organisere
arrangementer uden alkohol med forskellige aktiviteter for de unge. 

Værdier og mål for Gribskov Kommune.
Det er intentionen med nærværende dokument og retningslinjer, at give såvel de professionelle
medarbejdere, som forældre og ikke mindst de unge selv, blandt andet i regi af ungdomsrådet og
bestyrelsen for Ungdomshuset, guidelines for brugen af alkohol i relevante sammenhænge. Som
udgangspunkt hører alkohol ikke sammen med undervisning, fritidstilbud med mere for børn og
unge, hvilket betyder at Gribskov Kommunes institutioner og huse er alkoholfrie i relation til børn
og unge. I den daglige pædagogiske praksis optræder der ikke alkohol, ligesom det ikke er
foreneligt med det at være professionel medarbejder at indtage alkohol, når man er i funktion.

De enkelte institutioner kan formulere lokale principper og retningslinjer, der giver mulighed for, at
man kan afholde arrangementer hvori der indgår alkohol, såvel i relation til den enkelte institutions
kerneområde(klassefester, events, koncerter), som i situationer der ikke umiddelbart har relationer
hertil (receptioner, personalefester, ferniseringer m.m.).

Det er en kerneværdi også i dette punkt, at inddrage forældre og de unge selv i det forebyggende



arbejde om at søge at formidle viden og rammer for de unge. Med en viden om, at alkohol findes,
og i høj grad bruges af unge er det målet, gennem skolerne, ssp og de opsøgende medarbejdere,
dels at følge de unge, dels at skabe forældrenetværk med det formål at engagere og ansvarliggøre
forældrene i lokalområderne. 

De voksne er, hvadenten de er forældre og/eller medarbejdere i Gribskov Kommune rollemodeller
for de unge, også i forbindelse med indtagelse af alkohol. 

Der er følgende mål for retningslinjerne for unge og alkohol i Gribskov Kommune:
● At skoler, ungdomsskole,  ungdomshus med flere lokalt formulerer sig om stedets brug af

alkohol med udgangspunkt i nærværende retningslinjer. Alt afhængigt af stedet kan
formuleringerne forankres som princip, lokalretningslinjer, regel eller lignende.

● Gennem implementering af alkoholprojektet at inddrage og engagere forældre og unge,
med det mål at hæve de unges debutalder for indtagelse af alkohol. Herunder at der på alle
skolerne er ledelsesopbakning til, at der er aktive forældrenetværk, der virker i
lokalområdet.

● Gennem det præventive arbejde i skoler, institutioner m.fl. at arbejde for at alkoholforbruget
generelt blandt børn og unge sænkes i forhold til niveauet i dag. Herunder at fastholde
fokus på medarbejderne som rollemodeller for de unge.

● At fastholde fokus hos forretningsdrivende og restauratører, så de overholder lovgivningen
og tager medansvar for børn og unges alkoholindtag.

Retningslinjer for børn, unge og alkohol i Gribskov Kommune

1. Gribskov Kommunes skoler, institutioner og øvrige fritidstilbud er alkoholfri i udøvelsens af
sine kerneydelser. Det betyder, at der ikke i dagligdagen forekommer brug af alkohol. Det
betyder ligeså, at arrangementer i relation til kerneydelsen kan inddrage brug af alkohol for
de voksne, ligesom arrangementer for medarbejdere uden for skolens kerneydelser kan.

2. Skoler, ungdomsskole, Ungdomshuset medvirker til at der som et led i samarbejdet med
brugerne udarbejdes principper, retningslinjer eller regler, hvor forældre/unge m.fl. i dialog
formulerer sig om stedets fælles holdninger og regler for børn og unges omgang med
alkohol. 

3. SSP udarbejder tilbudskatalog med handleplaner for at understøtte etablering af
forældrenetværk, formidle viden om rusmidler, herunder alkohol og SSP-organisationen
indgår i dialog med erhvervsliv og politi omkring opfølgning om unges køb og brug af
alkohol.

4. Gribskov Kommune medvirker en gang årligt i gennemførelsen af den fælles sidste
skoledags arrangement for afgangsklasserne i Gribskov Kommune. Arrangementet
planlægges og afholdes i regi af forældrekreds, og støttes i planlægningen og
gennemførelsen af fritidskonsulent og medarbejdere fra SSP-organisationen.
Arrangementet er, som anbefalet at det kriminalpræventive råd todelt i en alkoholfri
aktivitetsdag om eftermiddagen, og en gallafest om aftenen hvor der med forældrestyring
serveres alkohol i kontrolleret omfang. Gallafesten er et lukket, og af politiet godkendt,
forældrestyret arrangement. 

5. Der sælges ikke alkohol i Ungdomshuset. Unge, som er 16 og dermed lovligt kan købe
alkohol, kan i begrænset omgang medbringe alkohol til arrangementer. Ungdomshusets
bestyrelse udarbejder retningslinjer for brug af alkohol i regi af ungdomshuset.

Opfølgning på retningslinjerne
På de enkelte institutioners hjemmesider skal det fremgå hvilke lokale retningslinjer der er
besluttet. Iforbindelse med implementering af alkoholprojektet, og det bredere anlagte
forebyggende arbejde i Gribskov vil SSP organisationen have en opgave med, at medvirke til
formuleringen af brugbare og operationelle lokale retningslinjer. SSP-organisationen udarbejder i
4.kvartal 2009 kort opsamling og evaluering af nærværende retningslinjers gennemslagskraft
lokalt. Opsamling og evalueringen forelægges for Børneudvalget til orientering.

Nærværende retningslinjer rettes til i tilfælde af ny lovgivning på området.


