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Utdrag ur Åkrahällskolans Drogpolicy och handlingsplan.

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. ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM MISSBRUK
Enligt Socialtjänstlagen är alla som arbetar inom skola med barn och ungdomar skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker
att ett barn far illa. Anmälningsplikten till socialnämnden upphör på 18-årsdagen, men det
finns möjlighet att för skolan att anmäla oro gällande elev 18 -19-åring om den 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 snabbt över misstänkta situationer. Det
kan handla om att någon elev verkar påverkad av någon drog kombination med hög frånvaro
och slöhet eller rykten som går om elevens eventuella bruk av droger, langning eller
droginnehav.
Ertappas elev med att inneha eller sälja narkotika polisanmäls detta omedelbart. Vid sådana
situationer sker avvisning från skola och avstängning från skolan under en viss tid.
Handlingsplan upprättas i samråd mellan elev och skolan. Är eleven under 18 år kallas även
vårdnadshavare till skolan.
Elevskåpen är inte elevens privata utrymme. Skolan kan i vissa situationer ta beslut om att
öppna skåp. Det gäller exempelvis vid misstanke om droger.
Vi stöttar oss på följande 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
•
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 och förbud mot vissa
dopingmedel.
Några av de vanligaste narkotikapreparaten är spice, cannabis, amfetamin, kat, kokain,
heroin, ecstacy och marijuana. Det är förbjudet att:
•
•
•
•
•

Inneha, bruka eller på annat sätt hantera narkotika
Överlåta narkotika eller skaffa narkotika i syfte att överlåta den
Framställa narkotika
Bjuda ut narkotika till försäljning eller förmedla kontakt mellan säljare och
köpare av narkotika.
Införas till landet

Skolan arbetar aktivt för att förebygga att elever inte ska hamna i ett missbruk. Hamnar
elever ändå i missbruk vill vi att eleven ska få hjälp och vård att ta sig ur detta. Vi vill att
eleven ska klara sina studier och få den hjälp och det stöd eleven behöver för att må bra.

