

Spjald Skole
ANBEFALINGER OM ALKOHOLAFTALER
- Skolebestyrelsen anbefaler forældreaftaler om
alkoholindtagelse for skolens ældste elever
For at støtte det store arbejde, som SSP-samarbejdet i RingkøbingSkjern Kommune gør for at udskyde unges alkoholdebut, vil
skolebestyrelsen på Spjald Skole gerne opfordre til, at man på
forældremøder i mellemtrinsklasserne drøfter holdninger omkring
alkohol/euforiserende stoffer og evt. indgår en forpligtende aftale for
klassen om, hvornår man tilstræber, at alkoholdebuten tidligst finder
sted samt evt. andre spilleregler omkring afholdelse af fester med
alkohol/euforiserende stoffer. Se vedhæftede eksempl på en
alkoholaftale.
Erfaringer viser, at enighed gør stærk. Hvis en samlet forældrekreds
melder ud, vil det alt andet lige medvirke til, at protesterne fra de
unge bliver færre, ligesom det faktum, at jo tidligere det meldes ud,
hvornår en alkoholdebut tidligst bør være, jo mere naturligt og
indiskutabelt vil det virke for de unge.
Hvis du ved, at dit barn skal starte på Spjald Skole f.eks. i 7. eller 8.
årgang og gerne vil vide mere om, hvad der rører sig i forældrekredsen
på netop den årgang på Spjald Skole, kan du kontakte skolens kontor
og få oplyst navn og nummer på enten
klasselærere/forældrerepræsentanter for årgangen eller du kan
kontakte årgangens repræsentant i skolebestyrelsen.
Forslag til emner, som kan drøftes på et forældremøde:

•
•
•
•

Skolegade 12
6971 Spjald
Telefon: 99742802
spjaldskole@rksk.dk
www.spjald-skole.skoleintra.dk
Vagn Gravesen
vagn.gravesen@rksk.dk
Dato 23. februar 2012

Hvornår må mit barn drikke alkohol?
Hvilken information skal der gives, hvis vi ønsker at holde en fest med
alkohol?
Hvor meget opsyn skal der være, hvis vi ønsker at holde en fest med
alkohol?
Hvis vi ser andres børn ”ude i byen” med alkohol – er det OK at give et
bekymringsopkald?

Det er også muligt at få en SSP-medarbejder ud til forældremødet og
lave et oplæg og evt. styre slagets gang – kontakt SSP-medarbejder
for Videbæk-området, Paw Andreasen, på tlf. 2323 4200 – også hvis
du har spørgsmål om f.eks. ændringer i dit barns adfærd, som måske
kan skyldes alkohol- eller stofmisbrug.
Det er vigtigt for skolebestyrelsen at præcisere, at ovennævnte ikke er
noget påbud, men blot en opford-ring og det er helt og holdent op til
forældrekredsen for den enkelte årgang, hvad drøftelserne om alkohol
skal munde ud i, men det er vor opfattelse, at det er vigtigt, at
problemstillingerne omkring alkohol bliver drøftet.
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen for Spjald Skole.
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