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MOTVERKANDE AV BRUK AV ALKOHOL, TOBAK OCH
ANDRA DROGER
1. ÖVERGRIPANDE MÅL
Åkrahällskolan ska vara en trygg och drogfri skola som aktivt arbetar för att förebygga
ohälsa hos eleverna.
Med drogfri skola menas här att varken narkotika, dopningsmedel, receptbelagda medel
(annat än vad läkare föreskrivit), alkohol eller sniffning får förekomma i eller i anknytning till
skolmiljön. Rökförbud gäller inom hela skolans område.
2. KONKRETA ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM MISSBRUK
Samtal med elev genomförs av rektor och skolpersonal. För omyndig elev kontaktas
vårdnadshavare av rektor i samband med eller i direkt anslutning till samtalet. Information ges
till elev och vårdnadshavare att anmälan till socialtjänsten görs. Myndig elev uppmanas be
vårdnadshavare att kontakta skolan. Myndig elev erbjuds att frivilligt lämna urintest hos
socialtjänsten eller hos skolsköterskan. Testresultat återrapporteras till rektor.
Vid positivt drogtest öppnar rektor elevens skåp.
Inom ett par dagar, högst en vecka, sker ett uppföljande samtal med eleven av
rektor/skolpersonal och/eller personal från socialtjänsten. Rektor och skolsköterska
informeras kontinuerligt.
När en elev testats positivt för narkotika förs ärendet tillbaka till rektor / Lärande och
kulturnämnden för ev. avstängning av elev.
Handlingsplan upprättas av skolpersonal och/eller rektor som innefattar avstängningstid,
omfattning av drogtester och stödsamtal, återgång till skolan samt samverkan med
socialtjänsten. Skolan är ansvarig för att sammankalla till nätverksmöte med elev,
vårdnadshavare och socialtjänst.
Rektor anmäler till skoladministratören vid avstängning av elev från skolan. En elev som är
avstängd från skolan kan inte skrivas ut från skolan/sitt program under pågående avstängning.
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Innan avstängd elev återgår till skolan ska eleven ha följt upprättad handlingsplan. Rektor
ska i god tid informera berörd personal om vilket datum eleven åter är i skolan. Reviderad
handlingsplan ska (vid behov) ha upprättats och delgetts elev och socialtjänst samt om eleven
är minderårig även vårdnadshavare.
Om handlingsplanen inte följs av elev börjar skolan återigen om med anmälan till
socialtjänsten, upprättande av ny handlingsplan och eventuell avstängning (se tidigare
punkter). Datum för återgång till skolan bestäms av rektor.
Avsluta handlingsplanen tillsammans med elev när det inte längre föreligger någon
misstanke om drogmissbruk. Socialtjänsten underrättas.
3. ALL PERSONAL SKA REAGERA
Enligt Socialtjänstlagen 14 kap.1§ ”Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa:
1. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom”
Anmälningsplikten till socialtjänsten upphör på 18-årsdagen, men det finns möjlighet för
skolan att anmäla oro gällande 18-19 årig elev om eleven genom sitt eget beteende riskerar att
skada sig själv. Se generalklausulen i SekrL 14:3 om det är uppenbart att intresset av att
uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.
Allmänt gäller att all personal på skolan ska reagera över misstänkta situationer. Det är viktigt
att reaktionen kommer direkt.
• Reagera vid "akuta" situationer t ex lukt av lösningsmedel, alkohol, om någon elev verkar
påverkad.
• Reagera vid förändrade skolresultat, slöhet, rykten om elev. Ta direkt kontakt med rektor för
diskussion om vidare hantering.
• Då missbruk i hemmet i sig är en riskfaktor, ta kontakt med rektor om sådan misstanke
finns. Rektor och elevhälsan tar över ärendet.
Allt bruk av droger och all spridning av droger på skolan ska förhindras. Ertappas elev med
att inneha eller sälja narkotika polisanmäls detta omedelbart. Den som upptäcker det gör en
anmälan till rektor för verkställighet. Anmälaren får vara anonym.
Elev som ertappas med att använda eller förmedla droger på skolan ska omedelbart avvisas
från skolan i avvaktan på Elevhälsomöte, EHM. Vårdnadshavare meddelas om eleven är
under 18 år. Eleven kan stängas av från skolan i avvaktande på åtgärd. Anmälan görs till polis
och socialtjänst. Eleven och vårdnadshavare (till omyndig elev) kallas till EHM för att
gemensamt komma fram till en handlingsplan relaterat till skolsituationen. Vid detta möte kan
annan myndighetsperson, t ex socialsekreterare, delta.
Drogpåverkad elev ska avvisas. Föräldrarna till elev under 18 år kontaktas. Föräldrar till elev
över 18 år kan kontaktas med elevens samtycke (Anmälan kan göras till
polisen/socialtjänsten).
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Langning på gymnasieskolan eller domstolsbeslut avseende langning ska meddelas av rektor
till Lärande och kulturnämnden för ev. beslut om avstängning för längre tid än två veckor.
Handlingsplan upprättas. Där ska eleven i samråd med personal från skolan komma med
förslag till vad handlingsplanen ska innehålla, hur den ska genomföras och om eller när
eleven återkommer till skolan.
OBS! Elevskåpen är inte elevens privata utrymme. Skolan kan i vissa situationer ta beslut om
att öppna skåp. Det gäller exempelvis vid misstanke om droger.
4. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
För att nå det övergripande målet och arbeta såväl mot bruk som missbruk av droger arbetar
Åkrahällskolan förebyggande med
Trygghetsfrågor: Ett medvetet och systematiskt arbete för ökad trygghet och gemenskap
inleds i första årskursen. En årligen återkommande satsning på en god start för de nya ettor
som börjar här på höstterminen i form av en introduktionsvecka görs.
Kontakten skola-hem: Tydliga riktlinjer för utvecklingssamtal finns. Syftet med detta är att
öka kontakten mellan skola och hem, samt upprätta en kontinuitet i dessa kontakter (i den
mån eleven är under 18 år).
Föräldramöte: CANs drogvaneundersökning redovisas vid föräldramötet för årskurs 1 och 2.
Elevernas närvaro i skolan: Personalen får regelbunden utbildning i användningen av
Skola24 (frånvarorapportering). All personal rapporterar elevernas närvaro skyndsamt.
Klassföreståndare följer upp hög frånvaro, med elevvårdsmöten, i syfte att upptäcka ohälsa
eller andra svårigheter. Vårdnadshavare erbjuds inloggning i Skola24.
Elevernas självbild: Självstärkande arbete bedrivs på individ-, klass- och programnivå.
Hälsobesök: Hälsobesök för elever i årskurs ett erbjuds och genomförs av skolsköterskan.
Under besöket sker bland annat samtal kring alkohol, narkotika, tobak.
Stöd och vägledning: Möjligheter till stöd och vägledning erbjuds elever och föräldrar som
känner oro för annans missbruk.
Temadagar: Temadagar som berör området bruk av droger anordnas, såsom ”Don´t drink
and drive”.
5. VI STÖDJER OSS PÅ GÄLLANDE LAGSTIFTNING
Nedan följer vad som är brottsligt enligt gällande alkohollagstiftning
 Folköl får inte säljas till den som är under 18 år
 Ungdomar under 18 år får inte serveras alkohol på restaurang
 Vin, sprit och starköl får inte säljas till den som är under 20 år
 Man får inte överlåta eller köpa ut folköl till ungdomar under 18 år
 Man får inte överlåta eller köpa ut vin, sprit och starköl till ungdomar under 20 år
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Nedan följer vad som är brottsligt enligt gällande narkotikalagstiftning
Inneha, bruka eller på annat sätt hantera narkotika
Överlåta narkotika eller skaffa narkotika i syfte att överlåta den
Framställa narkotika
Anskaffa, bearbeta, transportera och/eller förvara narkotika för annans räkning
Bjuda ut narkotika till försäljning eller förmedla kontakt mellan säljare och köpare av
narkotika
Enligt lag om förbud mot vissa dopingmedel är det brottsligt att
Inneha dopingmedel
Överlåta dopingmedel eller förvärva dopingmedel i syfte att överlåta till andra
Framställa dopingmedel
Införa dopingmedel till landet
Bjuda ut dopingmedel till försäljning
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