Alkoholpolitik
Baggrund:

Ca. 200.000 børn og unge skønnes at vokse op i familier med alkoholproblemer.
Alkoholmisbrug har konsekvenser for andre end den drikkende part, familien er
ofte mindst ligeså belastet som misbrugeren.
Forældres misbrug kan gå i arv til børnene, risikoen er op til ti gange så høj i
forhold til børn af ikke drikkende forældre.
Forældrenes misbrug giver ofte børnene problemer med selvværdet og de
sociale relationer.
• Kun 7 % dikker ikke alkohol. Det er den laveste andel i EU
• I Danmark har 84 % drukket alkohol inden for de sidste 30 dage
• Omkring en tredjedel af danskerne har et menneske med et
alkoholproblem i familien – enten i kernefamilien eller blandt andre
familiemedlemmer
• Se mere på www.sundhedsstyrelsen.dk

Formål:

At sætte fokus på Nymarkens forbyggende rolle i forhold til alkoholproblemer.
Vi ønsker at fremme et liv i psykisk, fysisk og social velbefindende for såvel
børn som voksne på Nymarken.
• At sætte rammer for brugen af alkohol på Nymarken.
• At skabe grundlag for børn og unges trivsel ved at se dem i et
helhedsperspektiv og dermed også fokus på alkoholforbruget i familien.
• At øge de voksnes bevidsthed om deres opgave som rollemodel og som
ansvarlige for udmøntningen af politikken
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Evaluering

•

At vi vil have en kultur, hvor fællesskaber og samhørighed ikke
forudsætter indtagelse af alkohol.
At alkohol ikke er noget for børn og unge – derfor er det ikke
Nymarkens opgave at introducere børn og unge til en voksenkultur med
alkohol.
At alkoholproblemer ikke er en privatsag.
Det er alles ansvar at tage alkoholproblemer op, ligesom det er et fælles
ansvar for personalet og forældrebestyrelsen, at alkoholpolitikken
overholdes.
At der ikke nydes alkohol til arrangementer på Nymarken (fx
forældremøder, sommerfest, arbejdsdage, skolefester)
At alkoholpolitikken gælder for alle ansatte og forældre/andre voksne
med tilknytning til Nymarken.
At børn ikke må drikke alkohol på Nymarken.
At forældrene kontaktes og involveres, hvis deres barn opleves påvirket,
eller der er kendskab til misbrug.
At vi som voksne følger den til enhver tid gældende lovgivning
vedrørende observationer der kan bringe tvivl om et barns tarv, trivsel
og tryghed i hverdagen, herunder om barnet og/ eller forældre er
påvirkede af alkohol.
At bestyrelsen evaluerer på politikken en gang om året.

Hvad betyder det for os?
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