
Skolens politik i forhold til selvskadende adfærd blandt eleverne. 

Skolen kan ikke tage ansvaret for elever, som har en selvskadende adfærd. 

Det gælder alle former for selvskadende adfærd: cutting, pillemisbrug, anoreksi m.m.. 

Et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene er som altid en forudsætning for, at eleven kan være på 

skolen, også efter et misbrug af enhver art er blevet opdaget. 

Ved selvskadende adfærd 

Hvis vi opdager, at en elev har en selvskadende adfærd, er det i første omgang elevens kontaktlærer, som 

taler med eleven om adfærden. Forældrene skal altid informeres om hvad vi har opdaget og om samtalen 

med eleven. 

Hvis den selvskadende adfærd fortsætter, og dermed bliver en metode for den unge at håndtere tingene 

på, skal forældrene kontakte egen læge. Dermed skal lægen tage stilling til om eleven har et reelt psykisk 

problem (og dermed har brug for professionel hjælp).  

Der skal udfærdiges en handlingsplan for eleven efter lægebesøget. Denne handlingsplan skal accepteres af 

både eleven og forældrene.  

Skolen kan eventuelt være behjælpelig med kontakt til en psykolog, hvis dette skønnes nødvendigt.  

Anoreksi, bulimi m.m. 

Hvis vi har mistanke om anoreksi eller lignende, skal forældrene kontaktes.  

Hvis vi oplever, at eleven fortsat her spiseforstyrrelser, skal forældrene tage kontakt til egen læge. 

Behandlingsforløb 

For alle grupper af selvskadende adfærd gælder det, at skolen skal informeres og inddrages i et eventuelt 

behandlingsforløb. Herunder hvilke aftaler der er lavet omkring elevens adfærd, diæt eller andet.  

Hjemsendelse i kortere eller længere tid 

Skolen kan, i yderste tilfælde, beslutte at sende eleven hjem i en periode. Dette er besværligt og fra en 

pædagogisk vinkel uheldigt. Det er derfor heller ikke noget vi gør uden videre. Dette vil kun ske hvis det 

skønnes at være det bedste for eleven og/eller for skolens øvrige elever. Hvis vi har et tæt og forpligtende 

samarbejde med hjemmet, og eleven er i en form for behandling, kan vi vælge denne løsning i en kortere 

eller længere periode. Det vil bero på et individuelt skøn. 

Vi kan også vælge at opsige samarbejdet med eleven. Det vil, så vidt det er muligt, ske i samarbejde med 

forældrene.  

Elevens ve og vel er i sidste ende forældrenes ansvar. Vi hjælper og støtter hvor vi kan. Men vi har vores 

begrænsninger.  
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