Samarbejdsaftale mellem Assens Misbrugscenter og Fugleviglund Produktionshøjskole pr. 01.04.2017
FORMÅL
Denne indsats iværksættes på baggrund af positive erfaringer fra tidligere forløb - og for igen, at optimere det
tværfaglige samarbejde mellem Assens Misbrugscenter og Fugleviglund Produktionshøjskole. Formålet er, at
forebygge, opspore og reducere rusmiddelproblematikker og misbrugsadfærd og dermed forberede muligheden
for, at fastholde eleverne i deres uddannelse på Fugleviglund Produktionshøjskole. Desuden har indsatsen til
formål, at øge trivslen blandt elever med komplekse problemstillinger og afklare om eleven har brug for hjælp til
at håndtere eget forbrug af rusmidler eller eventuelle rusmiddelrelaterede problematikker i hjemmet eller
indenfor det primære netværk, så som familien, nærmeste omgangskreds eller lignende.
Tabuiserede emner omkring rusmidler samt generel brug af disse vil ligeledes blive belyst vha. undervisning og
vidensdeling. Hensigten er endvidere, at kvalificere produktionshøjskolens personale til at opspore og gå i dialog
med eleverne om rusmiddelproblematikker vha. faglig sparring og kompetenceudvikling på tværs af
fagområderne.
MÅL
Det overordnede mål er, at eleverne fastholdes i deres uddannelsesforløb på Fugleviglund Produktionsskole bl.a.
via reduktion - eller 100% sanering af indtagelse af rusmidler.
MÅLGRUPPE
Fugleviglund Produktionshøjskole har indskrevet ca. 120 elever i alderen 16 – 25 år. Herunder STU, EGU og KUU.
Eleverne er fordelt på to afdelinger i henholdsvis Vissenbjerg og Glamsbjerg. Denne indsats retter sig mod:




Elever med et kendt forbrug af rusmidler
Elever der muligvis på vej til at udvikle et problematisk forbrug af rusmidler, hvor der kan være brug for
afklaring af rusmidlernes indflydelse for den unges samlede funktionsniveau
Elever der er berørt af rusmiddelproblematikker inden for det primære netværk
BESKRIVELSE AF INDSATSER

Pr. 01.04.2017 vil ungebehandler Heidi Tingleff fra Assens Misbrugscenter være til stede i Fugleviglund
Produktionshøjskoles to afdelinger i hhv. Vissenbjerg og Glamsbjerg om onsdagen fra kl. 09:00 – 15:30.
Indsatsen fra Misbrugscentret retter sig både mod Produktionshøjskolens elever og personalet. I forhold til
eleverne er der erfaring for, at der bedst opnås en tillidsfuld relation og kontakt til eleverne, hvis
ungebehandleren indgår i Produktionshøjskolens tilbud på uformel vis. Det betyder bl.a. at der vil blive refereret
til Heidi som ”trivselsmedarbejder”, som eleverne først og fremmest kan være fortrolige med. Indsatsen vil bestå
af individuelle samtaler med eleverne, faglig sparring med medarbejderne samt undervisning - og rådgivning
omkring rusmidler, for medarbejdere såvel som eleverne. Derudover vil der være fokus på eventuel inddragelse
af pårørende til eleverne eller relevante samarbejdspartnere fra andre instanser. Indholdet af indsatsen
struktureres efter behov.
FORVENTET RESSOURCEFORBRUG
AMC
SAMARBEJDSPARTNER
7½ timer om ugen inkl. transport.1
3 timer om ugen.

EFFEKTMÅLING
1

Ressourceforbruget kan justeres, hvis der bliver behov for det og iflg. aftale.

1

Det forventes at indsatsen vil have en forebyggende og reducerende effekt i forhold til forbruget af rusmidler og
misbrugsadfærd blandt eleverne på Produktionshøjskolen pga. tidligere opsporing og afklaring i forhold til
omfanget af rusmidlernes betydning for elevens samlede funktionsniveau.
Der vil der blive målt på følgende parametre:
 At et stigende antal elever fastholdes i deres uddannelse på Fugleviglund Produktionshøjskole.
 At rusmiddelproblematikker blandt eleverne opspores –, afklares og ophøre, hurtigst muligt
 At Produktionshøjskolens personale oplever, at de er kompetente til at gå i dialog med eleverne omkring
rusmiddelproblematikker blandt eleverne eller indenfor deres nærmeste netværk.
EVALUERING
Evalueringen vil bygge på kvalitative data og notater fra logbogen, der vil blive indsamlet løbende og via fælles
dialogmøder hver 6. måned. Første evaluering finder sted den 07.06.2017 kl. 09:00-11:00 i en af
Produktionshøjskolens afdelinger.
BEMÆRKNINGER
Denne aftale er justeret pr. 01.04.2017 efter aftale ml. Gita Teglgaard og Heidi Tingleff fra AMC. Baggrunden for
ændringer er, at behovet for indsatsen er større end forventet blandt eleverne på Fugleviglunds
Produktionshøjskole.
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