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Projektets formål og rammer blev præsenteret for fremmødte repræsentanter fra hhv.
TEC, HTX, Ballerup/HerlevProduktionsskole og Borupgaard Gymnasium og
efterfølgende – samme dag – på Uddannelsesforum. På den måde er
ungdomsuddannelsesinstitutionerne informeret om projektet på flere niveauer.
Formålet er at implementere en systematisk, forebyggende indsats overfor unge som
bruger rusmidler, sådan at denne gruppe i højere grad bliver i stand til at gennemføre
en ungdomsuddannelse. Projektet bygger på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakker. Indsatsen skal ske på tværs af de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som deltager i projektet.
Bemærkninger: Alle skolerne oplever problemer med unge og rusmidler, om end det
svinger over tid, hvor meget og hvordan det fylder. Det drejer sig især om hash, men
også andre rusmidler og alkohol. Det kan være vanskeligt at takle, især fordi lærerne
er usikre på, hvordan de skal håndtere det. Er det den enkelte lærers ansvar – og hvor
skal de i givet fald henvise den unge til? TEC stillede spørgsmål til, hvorvidt de andre
tekniske skoler i hovedstadsområdet kunne tænkes ind i projektet – enten fra starten
eller på sigt. I første omgang er projektet rettet mod ungdomsuddannelsesinstitutioner
med beliggenhed i Ballerup kommune; hvis resultaterne taler for det, må det overvejes
hvordan metoder og indsatser kan bruges i andre sammenhænge. Til gengæld er alle
elever omfattet af projektet – uanset hvilken kommune, de kommer fra.
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Metoden tager afsæt i tre klassiske forebyggelsesprincipper, hvor formulering og
synliggørelse af rusmiddelpolitikker er første niveau. Næste niveau handler om en
konkret, opsøgende og stof-edukerende indsats overfor grupper af unge med
begyndende rusmiddelproblemer. Indsatsen foregår på skolerne. På skolerne skal
undervisere og vejledere og mentorer desuden tilbydes undervisning i viden om
rusmidler og støtte i samtaler med elever. Sidste niveau er en egentlig behandlende
indsats overfor unge, som har et forbrug af rusmidler, der har sådan et omfang, at de
ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Behandlingen skal ske i
Brydehuset, og skole og Brydehuset skal i samarbejde sikre at den unge samtidig
støttes til at fastholde skoleforløbet.
Bemærkninger: TEC har en formuleret rusmiddelpolitik, og der er bragt eksempler på
materiale med til inspiration. Det er forskellige erfaringer med håndtering af unge med
rusmiddelproblemer – og der er eksempelvis tydelige forskelle på holdningen til,
hvorvidt en ung skal bortvises, hvis der konstateres et rusmiddelforbrug, som også
antages at finde sted i skoletiden. Rusmiddelpolitikker kan både opfattes positivt – som
et tydeligt signal om, at man forholder sig til og tager afstand fra rusmidler. Men det
kan også forstås som et negativt brand – at der er rusmiddelproblemer på skolen.
Rammen for projektet er to år, medarbejderressourcer svarende til to årsværk og en
finansieringsmodel, hvor Brydehuset og Ballerup kommune finansierer 50% af
omkostningerne. Brydehuset påtager sig samtidig opgaven med at organisere og lede
projektet. De uddannelsesinstitutioner, der ønsker at deltage i projektet, bidrager
samlet med 50%. På årsbasis er omkostningerne budgetteret til lidt over kr. 900.000.
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Hvis 4 uddannelsesinstitutioner deltager giver det en udgift til projektet på lidt mere
end kr. 100.000 i årene 2015 og 2016. Udgiften svarer gennemsnitligt til at to elever
pr. skole pr. år gennemfører et uddannelsesforløb, som de ellers ville droppe ud af.
Derudover forventes skolerne at bidrage med passende, relevante ressourcer i
projektet – dels i en styregruppe, dels i de undervisningstilbud til fagpersoner, som
projektet også omfatter. Der tilstræbes en ressourcemodel, hvor de to årsværk
fordeles ud fra den enkelte skoles behov og interesser.
Bemærkninger: Produktionsskolen stiller spørgsmål til muligheden for at ansøge om
puljefinansiering. Denne mulighed findes ikke aktuelt, men i den nye satspuljeaftale er
der afsat midler til forebyggelse af hashmisbrug blandt unge, og disse midler er særligt
tiltænkt en indsats på erhvervs- og produktionsskoler. Når der sker en udmøntning af
satspuljemidlerne, vil Brydehuset sikre en ansøgning, som, i fald ansøgningen
imødekommes, både kan betyde at projektet helt eller delvist kan finansieres på denne
måde, og at projektperioden kan blive længere. Alle skole-repræsentanterne har brug
for at diskutere deltagelse og projektfinansiering på de respektive skoler.
Afrunding: Intentionen er, at projektet skal startes op i begyndelsen af det nye år,
hvor den første del af projektperioden skal bruges til en detaljeret undersøgelse og
beskrivelse af projektets tema, målgrupper og interessenter både i et tværgående
perspektiv og med fokus på de individuelle forskelle, der er på skolerne.
Jeg vil derfor opfordre til, at de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som ønsker at
deltage i projektet, giver en interessetilkendegivelse senest 14. januar 2015. Et ja
eller et nej til deltagelse og eventuelle spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til mig
på ada@balk.dk eller tlf. 2069 1396.
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