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Kapitel 2 – Kvalitetsmålsætning og –politik
Misbrugspolitik for elever på Imarsiornermik Ilinniarfik.
Misbrugspolitik:
Imarsiornermik Ilinniarfiks misbrugspolitik skal medvirke til at:
- Skabe en attraktive studierammer med et godt og udviklende studiemiljø for den
enkelte elev og dermed hele skolen.
- Gøre eleverne og medarbejderene trygge i skolen og sikre, at de trives.
- Fastholde virksomhedens gode image og sikre, at den kan leve op til kundernes og
samfundets krav om kvalitet og leveringsdygtighed.
- Forebygge misbrugsproblemer blandt eleverne
- Tilbyde hjælp til en elev, der har et misbrugproblem, der påvirker hans/hendes studie
og samarbejde med medarbejdere, forbyggelseskonsulent eller med Center for
national Vejledning studenterrådgivning. Tilbuddet skal gives så tidligt i forløbet som
muligt.
- Skabe debat og åbenhed om emnet for at imødegå fordomme og tabuer
Generel holdning
Af hensyn til medarbejdernes og medstuderendes trivsel, sikkerheden på skolepladsen og
Imarsiornermik Ilinniarfiks omdømme, eksisterer der en nul-tolerance i relation til misbrug af
euforiserende stoffer/væsker.
Enhver studerende, der møder eller optræder påvirket af euforiserede stoffer /væske, vil
øjeblikkeligt blive bortvist fra Imarsiornermik Ilinniarfiks grund, med henblik på med et
skriftlig advarsel.
Enhver studerende der indtager euforiserende stoffer /væsker i skoletiden, vil øjeblikkeligt
blive bortvist fra Imarsiornermik Ilinniarfik grund, med henblik på med et skriftlig advarsel.
Overtrædelse vil medføre skriftlig advarsel, og ved skærpende omstændigheder bortvisning
samt politianmeldelse. Som skærpende omstændighed anses udskænkning af alkohol til
personer under 18 år, brug af rusmidler sammen med personer under 18 år, opbevarelse af
rusmidler eller remedier til indtagelse/brug af rusmidler, gentagen overtrædelse af reglerne.
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Hvem gælder politikken for
Imarsiornermik Ilinniarfiks misbrugspolitik gælder for alle elever – samt for alle, der studere
på Imarsiornermik Ilinniarfiks grund eller er på besøg hos virksomheden.
Hvor gælder Misbrugspolitikken
Misbrugspolitikken gælder på alle Imarsiornermik Ilinniarfiks skolepladser
Den gælder også, når en elev deltager i eksterne aktiviteter som f.eks. kundebesøg, eksterne
møder, eksterne kurser og transporten på skolens regning m.v
Hvornår gælder misbrugspolitikken
Misbrugspolitikken gælder i hele skoletiden.
Undtagelser
Der findes ingen undtagelser for denne politik.
Nøglepersoner
Formålet med at have nøglepersoner er:
- At tilbyde alle elever et effektivt hjælpesystem
- At sikre at samtaler bliver gennemført.
Alle personer med ledelsesansvar er nøglepersoner.
Endvidere skal der i blandt andre medarbejdere, vælges én nøgleperson i hver afdeling.
Nøglepersonernes ansvar og kompetence
Alle nøglepersoner har ansvar for– og kompetence til at give gode råd og vejledning om
misbrugspolitikken, således at alle elever er klar over konsekvenserne af misbrug af
euforiserende stoffer /væske.
Imarsiornermik Ilinniarfik forpligter sig til at give aktiv støtte til enhver elev, der ønsker
hjælp til at komme ud af sit misbrugsproblem.
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Nøglepersoner med ledelseskompetence
Virksomhedens ledere har altid ansvaret for at tage en samtale med en elev, der har et
problematisk forhold til misbrug, som påvirker hans/hendes studiesindsats og
samarbejdsevne. Kun ledelsen har kompetence til at foretage sanktioner i henhold til
Imarsiornermik Ilinniarfik s misbrugspolitik, og det er ledelsen der effektuerer endelig
bortvisning.
Regler for ophold i Imarsiornermik Ilinniarfik
Under opholdet i Imarsiornermik Ilinniarfik skal de studerende og deres gæster udvise
passende opførsel. Samtidig skal inventar og redskaber som bruges fælles benyttes korrekt og
omsorgsfuldt.
1. Vold eller truende adfærd er strengt forbudt. – Overtrædelse medfører øjeblikkelig
bortvisning fra skolen og anmeldelse til politiet.
2. Overdreven støjende adfærd, til gene for andre studerende i Imarsiornermik Ilinniarfik
eller andre medborgere i byen er ikke tilladt. Overtrædelse vil i første omgang
medføre påtale.
3. Indtagelse af alkoholiske drikke (øl, vin og spiritus) og andre rusmidler i
Imarsiornermik Ilinniarfiks grund er strengt forbudt. Overtrædelse vil medføre
skriftlig advarsel, og ved skærpende omstændigheder bortvisning samt
politianmeldelse. Som skærpende omstændighed anses udskænkning af alkohol til
personer under 18 år, brug af rusmidler sammen med personer under 18 år,
opbevarelse af rusmidler eller remedier til indtagelse/brug af rusmidler, gentagen
overtrædelse af reglerne.
4. Indtagelse af Hash og andre ulovlige rusmidler er ikke tilladt under nogen
omstændigheder under skoleforløbet/opholdet. Ved indtagelse af hash eller andre
rusmidler bliver eleven bortvist øjeblikkeligt.
5. Indtagelse af hash eller andre rusmidler er heller ikke tilladt i byen, ved
tvivlsspørgsmål kan skolen forlange eleven underlægger sig en narkotikatest. Hvis
eleven nægter dette, anses prøven for at være positiv, konsekvens af positiv test
skriftelig advarsel. Ved gentagen positiv test vil eleven blive bortvist.
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6. Eleven, må ikke møde synligt påvirkede af alkohol eller andre rusmidler i
Imarsiornermik Ilinniarfik. Sker dette vil dette medføre skriftligt advarsel. Hvis der er
tale om elever under 18 år, vil deres familie/værge blive informeret. Inspektør eller
Forstander kan i tvivlstilfælde forlange at teste den pågældende for alkohol eller
rusmiddel. Nægter vedkommende at gennemføre test, vil der gives skriftligt advarsel i
overensstemmelse med ovenstående i stk. 3.
7. Opbevaring af uåbnet eller åbnet alkohol (øl, vin og spiritus) på skolen er ikke tilladt.
Dette vil uanset årsag, blive behandlet i overensstemmelse med punkt 3.
8. Elevrådet har et skærpet ansvar for, at medvirke til overholdelsen af ovenstående
regler.

Anke eller klage over afgørelse grundet i skolereglerne.
Enhver elev der måtte være givet advarsel, skriftligt advarsel, bortvisning eller andet, på
baggrund af ovenstående regler kan til enhver tid klage over afgørelsen, jf. bestemmelserne i
kvalitetssystemet ved Imarsiornermik Ilinniarfik. I relation til bortvisning, vil denne først
være gældende efter eventuel behandling af klage, såfremt klagen findes uberettiget.

