
  

 

 

 

 

 

 

 
  

Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 
• Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol 

• Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe 

før 5 genstande ved samme lejlighed  

 

Regler for rygning 
• Rygning er forbudt i institutioner og skoler 

• Man skal være 18 år for at købe cigaretter 
• Røgfri Odense - Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfrie 

generation i 2025, hvilket betyder, at ingen børn og unge ryger i 2025 

 

Nærværende og engagerede forældre er den bedste beskyttelse, hvis man 

vil holde teenagere fra at drikke store mængder alkohol. Unge, som allerede 
fra 13 års-alderen ryger, hænger ud med vennerne og har adgang til alkohol - 
f.eks. gennem forældrene - har større risiko for at drikke meget i de sene 
teenageår. 
 

Forældrene spiller også en vigtig rolle, når det kommer til at lære de unge at 

stå imod gruppepres for at drikke. Drikkes der meget alkohol i familien eller 
blandt kammeraterne, kan det smitte af på de unge. Alkoholkulturen har 
nemlig afgørende betydning for de unges alkoholforbrug. Derfor er 
forældrene som de gode rollemodeller en vigtig samarbejdspartner til skolen.  
 

Den årlige sundhedsprofil for 
børn og unge i Odense 
Kommune 
 

Hvert år skal vores elever deltage i 

skolesundhedsprofilundersøgelsen fra Odense 
Kommune.  
 

Vi genererer data fra undersøgelsen indenfor 

trivsel og sundhed, herunder også data om alkohol, 
rygning og andre rusmidler.  
 

Med sundhedsundersøgelsen kan vi følge 

udviklingen af bl.a. elevernes alkoholdebut og -
forbrug. Vi kan således se en årgangs stigende 
eller faldende tendenser, herunder om det enkelte 
klassetrin ligger over eller under 
kommunegennemsnittet. 
 

Forældre er deres børns 
rollemodeller  
 

 



 

Gode links til forældre, 
elever og fagpersoner 

 

Fuldafliv.dk 
Alkoholdialog.dk 
Sikkertchat.dk 
Bornsvilkar.dk 

Ungeafdelingen.dk 
Alkolinjen.dk 

Sspodense.dk 
Sst.dk  

 
Ved bekymring handler 
vi ALTID 
 
Hvis skolens medarbejdere har 

observeret, at der er mistanke om misbrug 
af alkohol eller euforiserende stoffer hos 
enten elev eller forælder, underrettes 
skolens ledelse.  
 

Ledelsen kontakter herefter hjemmet. Vi 

vil som udgangspunkt altid underrette 
hjemmet – medmindre forhold taler imod 
dette.  
 

Det videre forløb, herunder vores støtte 

og opfølgning aftales konkret.  
Hvis det skønnes aktuelt tilbydes der 
kobling til behandlingscenter.  
Skolen har skærpet underretningspligt. 
Ved bekymring for et barns eller en ungs 
trivsel og udvikling underrettes Børne- og 
Ungerådgivningen. 
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Korup Skoles 
rusmiddelindsats 
 

På Korup Skole tror vi på, at elever lærer 

bedst, når de trives personligt, socialt og 

fagligt. Det er skolens opgave i samarbejde 

med forældrene at tage vare på børnenes 

trivsel og læring.  

 

Korup Skole er fri for alkohol og andre 

rusmidler i alle sammenhænge med 

undervisning. Dette gælder også i forbindelse 

med diverse aften- og weekendarrangementer 

på skolen, hvor der er børn tilstede.  

 

Vi arbejder forebyggende på ALLE klassetrin 

hvert år i uge 6. I indskolingen og på 5. og 9. 

årgang tilbydes forebyggelsesoplæg i 

samarbejde med SSP. Oplæggene 

understøtter Børne- og Ungeforvaltningens 

arbejde med sprog, dannelse og tidlig indsats.  

 

På Korup Skole vil vi gøre børn såvel som 

voksne bevidste om risici og konsekvenser 

ved brug af alkohol, ulovlige rusmidler og 

digital risikoadfærd.  

 

Vi ønsker at: 

• følge Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger om alkohol 

• begrænse unges alkoholvaner  

• fremme en sund alkoholkultur og 
udskyde alkoholdebuten  

• udvikle de unges sociale 
kompetencer  

• det skal være legalt af sige nej til 
alkohol - uden at føle sig udenfor 

• fremme forældre som de gode 
rollemodeller 

• styrke bedre overgange fra 
grundskole til ungdomsuddannelse  

 

 


