FGU Østjyllands sodavandspolitik
I vores samværs- og ordensregler for eleverne er vores politik ifm. sodavand mv. formuleret således:

Mad er brændstof for hoved og krop. Derfor tilbyder vi gratis, sunde og alsidige måltider 2 gange dagligt.
Da vi skal være en sund skole, er sodavand, energidrik, slik m.v. ikke tilladt i undervisningen og
spisepauser. Indtagelse af sodavand, energidrik, slik mv. er henvist til øvrige pauser. Underviseren kan
give tilladelse til sodavand mv. i undervisningstiden ved særlige lejligheder.
Som det ses, er det en regulering af, hvornår der må indtages sodavand mv. på skolen. De øvrige
pauser er to daglige pauser af 15 minutter tirsdag-torsdag hvor der er undervisning kl.0830 – 15.00.
På de to korte dage, mandag og fredag, er der en pause på 15 minutter.
Samværsreglerne har været gældende siden 12. august, hvor skolen åbnede.

Samværsreglerne er ét udtryk for vores lovpligtige opgave med at fremme sundhed, god ernæring,
motion, gode livsvaner mv. Undervisningen skal tilrettelægges, så sundhed, ernæring og motion
indgår som en integreret del af alle dele af undervisningsforløbet.

Samværs- og ordensreglerne formuleres af direktøren og drøftes i henholdsvis bestyrelse og elevråd.
Da elevrådet er helt nyvalgt, har de endnu ikke haft lejlighed til at drøfte samværs- og ordensreglerne.
I vores personalepolitik fremgår det, at personalet skal være rollemodeller for eleverne. Der er derfor
rygeforbud for medarbejderne i elevernes skoletid og øvrigt samvær med eleverne, herunder
ekskursioner mv. Alt personale, der ønsker det, tilbydes rygestopkursus.
Det fremgår ligeledes her, at personalet skal være rollemodeller for elevernes sundhed. Derfor er
samme regler gældende som for rygning for personalet.

Der er på FGU skolerne den særlige konstruktion, at elevernes spisepause indgår som et led i deres
undervisningstid og at vi alle spiser sammen i kantinen.

I forlængelse heraf, har vi i Samarbejdsudvalget i december 2019 drøftet ryge- og sodavandspolitikken
og eventuelle sanktioner ved brud af disse. Vi sammenstillede de to politikker, da de har samme
pædagogiske motivation. Det var en klar fejl. Sanktionen på sodavandsolitikken kom ud af
proportioner. Derfor blev punktet umiddelbart efter sat på dagsorden til SU-mødet d.17.1. Ligeså skal
vi genbesøge udmøntningen af intentionen bag sodavandspolitikken.
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