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Inledning 
Alla elever har rätt till en skolmiljö fri från alkohol, tobak och droger. Det innebär att ingen får vara 

påverkad på skolan och ingen får ta med alkohol eller droger till skolan. Rökning på skolans områ-

den är inte heller tillåtet. 

Trygghet är målet 
Vårt mål är att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och personal på skolan. 

Vi ska: 

• vara en drogfri skola 

• arbeta förebyggande 

• tidigt upptäcka och agera vid oro och misstanke. 

• samarbeta med socialtjänst och öppenvård gällande elever som vill ha hjälp att 

komma ur ett missbruk. 

Gymnasieskolan har ett viktigt uppdrag i att verka för en drogfri skola. Alla i skolan har 

ansvar för att reagera och agera samt att arbeta för målet att uppnå en drogfri skola. 

Skolans medarbetare gör detta genom att arbeta främjande, förebyggande och åtgärd-

ande. Syftet med handlingsplanen är att den ska utgöra ett stöd vid misstanke om dro-

ganvändning och missbruk samt beskriva de förebyggande och främjande insatserna. 

Arbetet mot droganvändning och missbruk är en viktig del i skolans hälsofrämjande 

och förebyggande arbete. Arbetet ska inriktas mot att minska riskfaktorer och 

stärka skyddsfaktorer på individ-, familje-, kamrat- och skolnivå. 

Skolans förebyggande insatser: 

• Mentorsansvar 

• Elevhälsoteam som träffas veckovis 

• Skolvärdar 

• Samarbete med FRIS 

• Samarbete med skolkyrkan  

• Samverkan mellan skola och socialtjänst, kultur och fritid samt polis 

• Medvetenhet hos medarbetare att vara goda förebilder 

• Hälsosamtal 

• Omedelbara åtgärder för att hantera elever med ogiltig frånvaro  

• Fortbildningsinsatser för medarbetare 

• Informationsinsatser för att öka elevers, vårdnadshavares och personals kunskap och 

medvetenhet kring droger 

• Riktade insatser, t ex aktuell information till vårdnadshavare 

• Uppföljning på individuell och strukturell nivå 

• Slumpvisa, frivilliga drogtester 

• Våldsförebyggande insatser 
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För att det förebyggande arbetet ska fungera så bra som möjligt är det av stor vikt att skolans hand-

lingsplan mot droger görs känd för alla elever, vårdnadshavare och allmänhet. I det förebyggande 

arbetet ingår återkommande informations- och utbildningsinslag. Exempel på utbildningsinsatser är 

”må-bra-dag” för samtliga klasser i årskurs 1 i samarbete med skolkyrkan. Temadagar genomförs i 

samarbete med bland annat socialtjänst och kvinnojouren. Skolan erbjuder machofabriken som en 

gruppstärkande och relationsbyggande insats i klasser vid behov. Våldsförebyggande insatser sker 

på flera plan i skolan, eftersom våld i olika former kan bli en följd av droganvändning.  

Skolsköterskorna erbjuder samtliga elever i årkurs 1 ett hälsosamtal, där bland annat frågor om 

våldsutsatthet, tobak, alkohol och andra droger tas upp. Dessutom besöker skolsköterskorna samt-

liga klasser i årskurs 1 för en kortare information av allmän karaktär. Skolans kuratorer introduceras 

till samtliga elever i årskurs 1. Syftet är att alla elever ska veta var de kan vända sig om behov finns, 

samt att presentera kurators roll på skolan.  

Gymnasieskolan har anställd personal med huvuduppdrag att skapa en trygg miljö i korridorer och 

allmänna utrymmen. Detta uppdrag utförs i samverkan med lärare och övrig personal på skolan. 

Varje arbetslag har månadsvisa uppföljningar av frånvaro, regelbundna samråd med elevhälsan 

samt elevuppföljningar i alla klasser minst en gång per termin. Rökning är inte tillåten på skolans 

område. I påminnelser om detta tar skolvärdar tillfällen i akt att motivera elever att sluta röka. 

Gymnasieskolan har kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter. Skolan samarbetar 

med socialtjänst samt polis. Polisen har som en del i det förebyggandet arbetet möjlighet att söka 

igenom skolan med hjälp av narkotikasökhund. 

Skolan lånar ut skåp till samtliga elever. Eleven får skriva på ett avtal som innebär ansvar att inte för-

vara annat än skolrelaterade saker i skåpet. I avtalet står det dessutom att skolan har rätt att öppna 

skåpet vid misstanke om att det används på annat sätt än överenskommet. 

Syftet med de frivilliga och slumpvisa drogtesterna är att ge hjälp att säga nej till erbjudna droger, 

att ge kunskap genom förebyggande samtal, att undvika att drogpåverkad elev finns i skolmiljön el-

ler i arbetsplatsförlagt lärande och att genom tidig upptäckt erbjuda tidig hjälp vid missbruk. 
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Handlingsplan vid misstanke om drogpåverkan 

Definition 

Droger som avses är alkohol, tobak, narkotika, läkemedel och andra preparat som tas i berusnings-

syfte samt dopningspreparat. 

Vid oro eller misstanke 

Alla medarbetare är skyldiga att uppmärksamma skolledning och elevhälsa om att det 

finns misstanke att elev brukar alkohol, narkotika, läkemedel och andra preparat som 

tas i berusningssyfte.  

Vid oro eller misstanke ska medarbetare 

Meddela misstankarna till elevens rektor, som i sin tur kontaktar elevhälsoteamet 

och vårdnadshavarna. Detta gäller om ungdomen är under 18 år. För myndig elev be-

hövs elevens samtycke för att kontakta föräldrarna. 

• Göra orosanmälan till socialtjänsten. 

• Kalla elev samt vårdnadshavare till elev under 18 år till en träff för att göra en plan. 

Påverkad elev i skolan 

• Lämna inte eleven utan vuxentillsyn 

• Kontakta skolledning eller någon i elevhälsoteamet, som i sin tur kontaktar vårdnadsha-

varna. Detta gäller om ungdomen är under 18 år. För myndig elev behövs elevens samtycke 

för att kontakta föräldrarna. 

• Om elev misstänks vara drogpåverkad eller om det är svårt att avgöra vad eleven är påver-

kad av tillkallas polis.  

• Alkohol- och/eller drogpåverkad elev avvisas från skolan.  

• Göra orosanmälan till socialtjänsten. 

• Kalla elev samt vårdnadshavare till elev under 18 år till en träff för att göra en plan. 

Drogtest 

I de fall det blir aktuellt med drogtest ska detta utföras samma dag som eleven konfronteras. Drog-

testet är frivilligt. Myndig elev måste lämna samtycke till att föräldrar får ta del av testets resultat.  

Om eleven tackar nej till drogtest  

Om eleven tackar nej till drogtest kan misstanken fortfarande kvarstå. Rektor och vård-

nadshavare för omyndig elev informeras om att drogtestet inte har utförts. Rektor gör 

då en bedömning om eleven ska stängas av från vissa praktiska utbildningsmoment 

samt APL (arbetsplatsförlagt lärande ) och praktik. Om misstanken om drogbruk finns 

kvar gör skolan en anmälan till socialtjänsten. 
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Positiv drogtest 

Vid positivt testresultat – det vill säga att eleven har använt droger – beslutar rektor 

hur skolgången för eleven ska se ut i väntan på drogfrihet*. Eleven kan nekas att delta i 

vissa praktiska utbildningsmoment samt APL eller praktik eftersom drogfrihet är ett 

absolut krav i sådana sammanhang. Skolan följer upp åtgärdsplanen och gör en anmä-

lan till socialtjänsten. 

 

* Bedöms från fall till fall beroende på typ av drog, användningsmönster m.m. 
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