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Alkoholpolitik 
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Alkoholpolitik for medarbejderne:  

 
Formålet med denne alkoholpolitik er at sikre, at alle medarbejdere på Frederiks Skole udfører deres arbejde 
uden påvirkning af alkohol. Endvidere er det vigtigt, at skolens brugere (forældre og børn) ikke oplever, at 
skolens medarbejdere nyder alkohol i arbejdstiden. 
 
Samtidig ønsker vi at sikre, at der indenfor klart definerede rammer stadig kan nydes en genstand ved 
kollegialt samvær i forbindelse med overgangen til weekenden, når ovenstående respekteres. Det betyder, 
at medarbejderne før en weekend/ferie kan nyde en genstand på skolens lærerværelse, når det sker efter kl. 
13 og når medarbejderen har afsluttet alle arbejdsopgaver. Indtil de sidste elever har forladt skolen, skal al 
indtagelse af alkohol ske i sofagrupperne på lærerværelset.  
 
Desuden kan skolens ledelse ved særlige lejligheder tillade, at alkoholiske drikke nydes. 
 
I tilfælde af en medarbejder formodes at have et alkoholproblem ønsker vi en afklaring af forholdene i 
henhold til nedenstående så hurtigt som muligt i respekt for såvel medarbejderen som skolen. 
 
En forudsætning for parternes samarbejde om gennemførelsen af ovenstående alkoholpolitik er, at alle 
formalia vedrørende medarbejderens retssikkerhed i forbindelse med partshøring, tjenstlige samtaler med 
videre overholdes. 
 

1. Hvis en medarbejder formodes at have et alkoholproblem indkaldes vedkommende til et møde med 
skolens ledelse. Her bliver medarbejderen konfronteret med de tegn på alkoholmisbrug, som er 
årsagen til skolens bekymring.   

 
Medarbejderen har herefter mulighed for selv at handle og fjerne de tegn, som arbejdspladsen har 
reageret på. Hvis medarbejderen erkender, at der er tale om et alkoholproblem, får medarbejderen 
tilbudt hjælp til behandling. 
 

2. Hvis ovenstående tegn ikke er fjernet efter en fastsat tidsfrist er der ikke længere tale om frivillighed i 
forhold til behandling. Skolen vil arbejde på at yde den maximale støtte til medarbejderen i 
bestræbelserne på at hjælpe vedkommende ud af misbruget og tilbage på arbejdspladsen. 

 
3. Hvis medarbejderen afbryder ovenstående behandling eller efterfølgende stadig har et mis-

brugsproblem, vil der blive taget skridt til afskedigelse. 
 
Alkohol ved forældrearrangementer:  
 
Som udgangspunkt er det ikke tilladt at nyde alkohol ved forældrearrangementer i skoleregi. Skolen ledelse 
kan ved særlig lejligheder give dispensation for dette.  
 
 
Alkohol for skolens elever:  
 
Skolens elever drikker ikke alkohol på skolen, hverken til fester eller til andre arrangementer i skole-regi.  
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Alkoholpolitik ved afhentning af børn på skolen:  
 
Det accepteres ikke, at børn afhentes af berusede personer. 
Skulle det alligevel forekomme, vil den berusede person blive konfronteret med det. 
Personalet vil forsøge at: 

o sikre sig, at der ikke køres bil 
o sikre sig, at der er andre i hjemmet til at tage sig af/afhente barnet 
o måske arrangere anden transport 
o kontakte politi, hvis personen alligevel kører 

 
 
 
 
Skolens alkoholpolitik er besluttet i samarbejde me d MED-udvalget og 
Skolebestyrelsen.  
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