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Till vårdnadshavare für
gymnasieelever

Hej!
Med detta brev vill vi informera er vårdnadshavare om att många elever i
våra gymnasieskolor deltar i stora fester som anordnas av ungdomar.
Arrangemangen har ibland koppling till skolans elevkårer/sektioner men vi
vill klargöra att Kalmarsunds gymnasieftirbund inte är medarrangörer till
dessa fester.
Det har också kommit till vår kåinnedom att en del ungdomar intensivkonsumerar alkohol på dessa fester och att det ftirekommer narkotika.
vårdnadshavare till samtal mellan ungdomar, elevkårer,
skola och polis så attvära ungdomar får den allra bästa miljön att vistas i
även på sin fritid. Vi har ett gemensamt ansvar für att ungdomarna ska
känna sig trygga under sina ungdomsår.

Vi uppmuntrar

Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner till följande:
- Eftersom ungdomarnas fester ¿ir så kallade slutna tillställningar finns inga
ordningsvakter i den mening vi ser vid uteställen inne i en stad. De
personer som används som "vakter" vid ungdomarnas fester är ibland i
gymnasieålder I 8-19 år.

-

Den som hyr festlokalen står som ekonomískt ansvøríg für eventuell
materiell skada.

Alkoholdrycker Ër generellt inte säljas, överlåtas eller lånas ut till en
person under 20 är. Köper du ut alkohol till din tonåring så bryter du mot
lagen som finns där ftir att skydda.
Tänk på att langníng av alkohol är ett brott med füngelse i straffskalan.

-

Ungdomar som fyllt 18 är kan serveras alkohol på krog och restaurang
eftersom sammanhanget i sig är begränsande utifiån mängd och kostnad.
En del av den alkohol som konsumeras är så kallad smuggel-sprit. Det är
vanligt ft)rekommande att starkspriten dricks rent. Berusningen slår då
till snabbt.
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Som vårdnadshavare rekommenderar vi att ni gör följande:

-

Prata om riskerna med alkohol och droger,väga sätta gränser och ha
på vad ditt barn tar med sig till festerna.

-

Köp absolut inte ut alkohol
äldre syskon och kamrater.

-

Prata med andra vårdnadshavare i samma situation

koll

till ditt eller andras barn. Prata även med
ftir att kunna delge

varandra information.

-

Var tillgänglig och nåbar under kvällen och var beredd pä att åka och
hämta.
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KALMARSLINDS GYMNASIEFÖRBLIND I SAMARBETE MED:
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Kommunpolis i Kalmar
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