Hedemarken/Hvidbjergs alkoholpolitik
Skive kommune har deltaget i Sundhedsstyrelsens landsdækkende projekt
med titlen: Børn i familier med alkohol.
Alle daginstitutioner har haft personale på kursus, således at kommunen nu
har uddannet netværkspersonale på institutionerne.
Der et udarbejdet en del materiale, som henvender sig til fagfolk og forældre.
Læs mere om materialet i linket: Børn i familier med alkoholmisbrug

Hedemarken/Hvidbjerg har vedtaget følgende:
I Hedemarken og Hvidbjerg nydes ikke alkohol.
I institutionen har personalet og forældrebestyrelsen besluttet:
-

At børnearrangementer er alkoholfrie.
Det betyder, at det ikke er tilladt at nyde alkohol til sommerfest, julefest,
bedsteforældredag, arbejdsdage med børn m.m.

-

Forældre må ikke medbringes alkohol til arrangementer i institutionen.

Alkoholpolitikken skal være en beskyttende faktor for børn, der i hverdagen
møder voksne, der gennem et alkohol problem, kan give børnene en
bekymring for en hverdag med voksens alkoholmisbrug.
-

Institutionen skal være et fristed for børn, hvor forældre og personale
skal kompensere og være et forbillede for barnet.

-

Institutionen skal være et sted hvor barnet har en tryg tilknytning
udenfor hjemmet.

-

Institutionen skal være et sted hvor daglige rutiner, regler og ritualer
bibeholdes

-

Institutionen skal være et sted hvor barnet får hjælp til, at mestre sin
egen situation bedst muligt.

Alkohol kan være et tabubelagt emne, som kan være svært at håndtere. Men
vi ønsker et forældresamarbejde med åbenhed.
Åbenhed og samarbejde er forudsætningen for, at vi bedst muligt kan støtte
barnet, og det gælder uanset hvilke udfordringer/ problemstillinger det måtte
dreje sig om.

Hvis berusede eller påvirkede forældre eller andre
afhenter børn.
Definition af begrebet ” påvirket”
Ved påvirkede forældre forstås, at forældrenes adfærd, tale og bevægelser synligt fremtræder
anderledes/unormalt.

Læs handleplanen i linket: Handleplan

Skive kommune har en politisk godkendt vejledning til brug for institutionen,
hvis en beruset/påvirket forældre møder op for at hente sit barn. Personalet er
forpligtet til at vurdere, om det er forsvarligt at udlevere barnet, og kan i
yderste konsekvens nægte at udlevere.
Hvis udleveringen nægtes eller hvis den påvirkede forældre trods nægtelsen
alligevel tager barnet med, skal der omgående ske en indberetning til
familieforvaltningen. Institutionslederen vurderer
om situationen kræver, at der foretages en politianmeldelse.

Alkohol misbrug blandt personalet.
Det er ikke tilladt at nyde alkohol eller indtage andre former for rusmidler, i
institutionens åbningstid.
Forbuddet gælder også ved hjemmebesøg.
Opdages et misbrug hos en medarbejder, skal dette meddeles
institutionslederen. Ledelsen er ansvarlig for, at der iværksættes hjælpende
foranstaltninger bl.a i form af samtale, information af behandlingsformer m.m.
Misbrugeren har tjeneste fri med løn til lægebesøg, konsulentbesøg.
Misbrugeren har ikke tjenestefri med løn i længerevarende
behandlingsperioder.
Møder en medarbejder op på arbejde i påvirket tilstand, hjemsendes denne og
modtager samtidig en advarsel.
Alkohol er tilladt ved festlige lejligheder blandt institutionens personale udenfor
åbningstiden og andre arbejdsrelaterede arrangementer uden børn.

