
Sådan bruges materialet
Det er nødvendigt at tage snifning op, når der er mistanke eller viden om, at snifning foregår blandt  
skolens elever.

Indsatsens omfang og karakter skal afstemmes efter situationen: Ved skolen, hvem der sniffer?  
Hvor mange drejer det sig om?  

Lille indsats: Kun få elever sniffer – man ved, hvem det er
Hvis snifningen er begrænset til nogle få unge, som man kender, bør indsatsen først og fremmest 
koncentreres om de involverede. En generel information til alle elever kan i denne situation virke modsat 
hensigten og inspirere andre unge til at prøve.

Læs Forslag til handleplan.
Kontakt evt. SSP for rådgivning.
Tal med de involverede unge, deres forældre og klassekammerater (se også ‘Forslag til handleplan’).
Udsend generel orientering til de øvrige forældre i klassen. Skabelon for orienteringsbrevet findes på 
word-filen Orientering af forældre. Brevet kan frit omformuleres og tilpasses skolens behov.

Større indsats: Mange elever sniffer – man ved ikke hvem
Hvis snifning er mere udbredt blandt skolens elever – og/eller man ikke ved, hvem der er tale om  
– må indsatsen have mere generel karakter. 

Læs Forslag til handleplan.
Kontakt evt. SSP for rådgivning.
Indkaldelse til et forældremøde om snifning. Skabelon for mødeindkaldelse findes på word-filen 
Indkaldelse til forældremøde. Brevet kan frit omformuleres og tilpasses skolens behov.
Åbn filen Stop snifning, som kan bruges til en PowerPoint gennemgang eller printes ud på 
transparenter til overheadprojektor.
I tilslutning til mødet uddeles forældrepjecen Snifning og unge.

Forældremøde
Formålet med mødet er at informere forældrene om det aktuelle problem med snifning blandt skolens 
unge og klæde forældrene på til at tackle problemet i relation til de unge. 

Det er vigtigt, at læreren er ‘klædt på’ fagligt til denne gennemgang. Hertil er det nyttigt på forhånd  
at læse forældrepjecen Snifning og unge. 

Mødet indledes med en orientering om den aktuelle situation på skolen. Derefter holdes et oplæg, hvor 
der vises billeder på PowerPoint eller overheadprojektor. Forældrepjecen Snifning og unge uddeles inden 
mødets afslutning.

Andre initiativer
Forældremødet bør følges op af information i de relevante klasser. Fortæl, at snifning har fundet sted 
og nu er opdaget. Fortæl, at man gør, hvad man kan for at stoppe det. Vær opmærksom på ikke at 
overdramatisere.

Endelig kan det være en god idé med en artikel i lokalavisen, hvor man kort og sagligt redegør for, at 
problemet er opstået, hvordan man tackler det på skolen samt noget generelt om, at snifning er farlig og 
kan føre til alvorlige ulykker og helbredsskader.

„

„

„

„

„

„

„

„

„


