Hash handlingsplan gældende fra august 2012.
Vi appellerer til, at forældre og elever viser os den loyalitet og tillid, at de fortæller os, hvis
de har mistanke eller viden om at der findes hash blandt eleverne.
Som med så meget andet, er vi stærkt afhængige af, at forældre og elever har tillid til, at vi
kan hjælpe med at løse eller håndtere en konflikt.
Vi præsenterer hash handlingsplanen for de nye forældre, når de møder den første søndag.
Eleverne bliver præsenteret for hash handlingsplanen i løbet af skoleårets første uger.
Ting, som vi skal være opmærksomme på hos eleverne:





Mere end almindelig sløvhed
Stærkt forøget appetit
Pludselig og ukarakteristisk vrede eller aggressiv adfærd
Mere end almindelig manglende koncentrationsbesvær

Det er naturligvis også ting, som forældrene bedes være opmærksomme på hos deres eget
barn.
Hvis vi har mistanke om hash-misbrug:









Kontakt til forældrene med information om, at vi har en mistanke og at vi agter at
teste deres barn.
En voksen af samme køn går med eleven og overværer at eleven afleverer prøven.
Hvis testen er positiv:
o Skolen kan beslutte at bortvise eleven. Det vil altid bero på et individuelt
skøn og handler bl.a. om hvilken rolle eleven har spillet i sagen. Det handler
også om elevens øvrige opførsel og forældrenes opbakning.
o Skolen kan beslutte at samarbejder med eleven fortsætter. I så fald
iværksættes en handlingsplan i samarbejde med forældrene. Det betyder bl.a.
at så længe man er elev på Efterskolen Solbakken kan man ikke ryge hash,
heller ikke i weekender og ferier. Hvis vi endnu engang har mistanke om et
misbrug og tester eleven positiv, vil det betyder bortvisning.
Uanset resultatet af testen, skal forældrene kontaktes igen.
Hvis forældrene skulle sige nej til at nej til at vi må teste deres barn, må vi bede dem
hente deres barn hjem og få ham/hende testet hos egen læge. Derefter skal lægen
henvende sig direkte til os og meddele os resultatet.
Forældrene er altid velkomne til at komme på skolen og overvære at deres barn
testes – hvis deres tilstedeværelse kan ske inden for en rimelig tid.

