Alkoholpolitik
Bandholm Børnehus har følgende alkoholpolitik:
”I Bandholm Børnehus serveres/udskænkes/sælges/medbringes der ikke alkohol til arrangementer,
hvor der er børn til stede”
Orientering til forældre om, hvordan vi handler i forhold til
”Børn i familier med alkoholproblemer”
Mindst 120.000 børn i Danmark vokser op i en familie, hvor forældres alkoholforbrug påvirker
forældreevnen og belaster barnets trivsel og udviklingsmuligheder.
Det er vores mål at have en alkoholpolitik, der sætter fokus på problemstillingen, og som sætter
barnet i centrum.
Derudover har vi ønsket at lave nogle klare retningslinjer for, hvordan vi handler i forbindelse med
situationer opstået pga. alkohol.

I tilfælde af, at der opstår problemer mht. situationer forårsaget af alkohol
følges nedenstående procedure:
Hvis en beruset forælder vil hente sit barn?
Hvis en forælder møder beruset op for at afhente sit barn, vurderer personalet, om hjemtransport
kan foregå på forsvarlig vis.
Er dette ikke tilfældet, foreslår personalet den pågældende forælder, at der ringes efter en taxi.
Agter den berusede forælder fortsat selv at køre, tilkalder personalet politiet.
Forholdene i hjemmet vurderes
Hvis der ikke er nogen ædru person hjemme, og den berusede forælder vurderes at være ude af
stand til at tage forsvarligt vare på barnet, meddeler personalet, at barnet ikke må komme med, og
forvaltningen kontaktes med henblik på at aftale nærmere om pasning af barnet.
Videre forløb
1. Personalet noterer ned, hvad der er sket, med dato og klokkeslæt.
2. Bandholm Børnehus leder orienteres så hurtigt som muligt, og denne tager stilling til, om
forvaltningen skal underrettes.
3.Der skrives en underretning til forvaltningen, hvis forældre er mødt berusede op for at hente
børn, med mindre det er første gang, og personalet uden videre har kunnet få dem til at indse det
uholdbare heri.
4.Der skrives en underretning til forvaltningen, hvis det har været nødvendigt at tilkalde politi, og
hvis forældre har udvist voldelig eller truende adfærd.
Når forældre er mødt op i institutionen i beruset tilstand, indkalder lederen altid efterfølgende
forældrene til samtale herom.
Formålet er dels at signalere, at beruset adfærd er uacceptabelt i Bandholm Børnehus og dels at
afklare, om et egentligt misbrug ligger til grund, som kan være skadeligt for barnet.
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Hvis en beruset forælder møder til et arrangement (forældremøde, samtale, fest
eller lignende)?
Hvis en forælder møder beruset op til et arrangement meddeles forælderen, at det er imod
Bandholm Børnehus alkoholpolitik, at de deltager, hvorefter de bliver bedt om at forlade
institutionen.
Det vurderes i det enkelte tilfælde om barnet fortsat kan deltage i arrangementet eller om det skal
tage med forælderen hjem.
Barnet har evt. andre, der kan tage sig af det (bedsteforældre, kammeraters forældre eller andre).
Hvis der ikke er nogen ædru person hjemme og den berusede forælder vurderes at være ude af
stand til at tage forsvarligt vare på barnet, meddeler personalet, at barnet ikke må komme med, og
forvaltningen kontaktes med henblik på at aftale nærmere om pasning af barnet.
Videre forløb som tidligere beskrevet!
Hvis personalet har mistanke eller konkret viden om, at et barn lever i et hjem, hvor
der eksisterer et alkoholmisbrug?
I forbindelse med denne problemstilling gennemføres der en samtale med forældrene om
-bekymring for barnet
-om alkoholforbrugets betydning for barnet
Der vurderes ud fra hvert enkelt tilfælde. Problemstillingen vendes i personalegruppen inden
kontakten etableres. Som udgangspunkt deltager lederen og stuepædagogen.

En invitation til samtale med orientering om samtalens varighed og indhold om, at barnet ikke
trives, sendes/udleveres til forældrene. Invitationen indeholder følgende overskrifter (som er
overskriften for de følgende punkter 1- 4):
1.Hvorfor ønsker Bandholm Børnehus denne samtale?
2.Hvad oplever I som forældre om jeres barns situation?
3.Hvad kan hjælpe jeres barn? Hvilken løsning har barnet brug for?
4.Hvad aftaler vi? Hvornår mødes vi igen?
1.
HVORFOR DENNE SAMTALE – BARNETS SITUATION – HVAD BEKYMRER OS
■Hvilken baggrund har vi for bekymring for barnet.
■Hvad ser vi – konkret observation – barnets signaler formidles overskueligt?
■Hvordan har barnet det – følelsesmæssigt – med koncentration – med kammerater/socialt?
■Hvordan har forløbet været til nu? Hvor længe har det varet?
■Hvad har evt. forandret sig undervejs? Har evt. viden om alkoholforbrug eller alkoholstop haft
indflydelse på barnets situation?
2. HVAD OPLEVER I SOM FORÆLDRE SELV OM BARNETS SITUATION.
■Hvilke tanker gør forældrene sig om det, de hører her?
■Hvilke tanker har forældrene gjort sig over tid – observationer?
■Hvad er forældrenes bekymring – og ser de evt. grunde til, at barnet har det dårligt?
■Undersøg hvilke forestillinger forældrene har om, hvad barnet tænker, og hvilke oplevelser de har
af, hvad barnet siger.
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■Om de har oplevet ændringer ved evt. alkoholstop.
3. HVAD KAN HJÆLPE – HVILKEN LØSNING HAR BARNET BRUG FOR?
■Fokus på barnets situation og bekymringen for barnet. Barnet har brug for, at alle voksne gør
noget, der hjælper barnet – dækker behov.
■Hvilke løsninger ser forældrene og hvilke ser personalet?
■Hvilke muligheder har vi –Bandholm Børnehus /derhjemme /andre steder.
■Er der brug for at inddrage andre?
■Hvordan kan vi alle samarbejde fra nu af?
4. HVAD AFTALER VI OG HVORNÅR MØDES VI IGEN?
■Er der søskende? Skal vi samarbejde med andre i berøring med disse?
■Skal nogen konkret inddrages nu? – (Hvem kan hjælpe?– og hvem gør hvad?)
■Hvad gør vi lige præcis nu – og senest fra i morgen? Hvem gør hvad?
■Hvor længe, før vi holder det næste møde?
Alkohol er ikke et større problem i Bandholm Børnehus end i alle andre institutioner i Danmark.
Vi ønsker blot med denne folder at være bedst mulig forberedt på at hjælpe børn som mistrives pga.
alkoholproblemer i familien.
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