Nolltolerans mot alkohol och droger i skolan - Information till elev och
vårdnadshavare inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Skolan ska vara drogfri. Med drogfri skola menas att inga sinnesförändrande eller
beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte får finnas i skolan eller i anknytning till
skolmiljön.
Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
Skolledningen har ansvar för att vidta åtgärder för att undvika att elever och anställda utsätts för
ohälsa och olycksfall. Vid missbruk är målet att få eleven att sluta med sitt missbruk samt skapa
förutsättningar för eleven att fullfölja sin utbildning. Skolan ger polisen tillstånd att efter skoltid, i
förebyggande syfte, genomsöka skolans samtliga lokaler och elevskåp med hund för att avslöja
droger. Elevskåpen är skolans egendom och lånas ut till elever. Polisen har rätt att öppna elevskåp
vid markering av hund.
Vad gör skolan vid misstanke om eller konstaterat användande av droger?
Rektor, eller den som rektor utser, kallar i samråd med elevhälsan skyndsamt till möte med eleven.
Om eleven är omyndig kallas även vårdnadshavare. Om eleven är myndig kallas
försörjningsansvarig/närstående om eleven samtycker till det. Under mötet beslutas om en
handlingsplan. Om eleven stör ordningen, utgör hot mot andra i skolan eller i övrigt uppvisar ett
beteende som uppfyller skollagens kriterier för avstängning kan rektor besluta om det.
Kan en elev tvingas av skolan att lämna drogtest?
Rektorn, eller den som rektor utser, kan be eleven att lämna ett drogtest frivilligt. Eleven skriver då
under ett medgivande före test. Om eleven är omyndig elev behövs även vårdnadshavares
medgivande.
Vad händer om en elev kommer drogpåverkad till skolan?
- För elev som är omyndig kontaktas vårdnadshavare. För myndiga elever kontaktas
försörjningsansvarig/närstående efter medgivande från eleven.
- Polis tillkallas vid behov.
- Eleven får inte delta i undervisningen under återstoden av dagen.
- Skolan gör en anmälan till socialtjänsten för elev som inte är myndig. För myndiga elever kan
anmälan göras.
- Rektor, eller den som rektor utser, kallar skyndsamt till möte för beslut om handlingsplan.
Anmäler skolan alltid till socialtjänsten vid misstanke om droganvändande?
Om det finns misstanke om droganvändande hos omyndig elev anmäler skolan alltid till
socialtjänsten. När det gäller myndig elev kan anmälan göras till socialtjänsten. Anmälan syftar till att
elev och familj ska få det stöd och den hjälp de bedöms vara i behov av.
Vem i skolan kan du prata med om du vill ha stöd och råd om alkohol- och drogproblem?
Vänd dig till någon inom elevhälsan, rektor eller mentor.
Vad händer vid misstanke om att elev säljer droger på skolans område?
- Rektorn kontaktas
- Polisanmälan görs av rektor
Skolans samarbetspartner
Skolan samarbetar med Maria Malmö, en öppenvårdsmottagning som drivs av Malmö stad och
Region Skåne. Mottagningen riktar sig till unga, upp till 25år, som har problem med alkohol eller

droger. Verksamheten erbjuder kostnadsfri information, rådgivning och behandling samt stöd till
anhöriga. På Maria Malmö arbetar läkare, sjuksköterskor och socionomer. Mer information hittar du
på malmo.se. Skolan samverkan även med socialtjänst samt Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN)
gällande provtagning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens drogförebyggande arbete grundar sig på flera
styrdokument:
Skollagen (2010: 800) 1 kap. 4 §, 2 kap. 25 § samt 5 kap.
Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap.
Lag (2009:128) om yrkeshögskolan, 19 §
Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 7 kap. 1 §.
Socialtjänstlagen (2001:453), 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden med mera.
Arbetsmiljölagen (1977:1160), 3 kap. 2 §
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 10, 23 och 25 kap.
Narkotikastrafflagen (1968:64)

Information till dig som arbetar inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Riktlinjer kring elever med drogproblematik. Med droger menas sinnesförändrande eller
beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte.
Syfte:
Att tidigt identifiera elever som börjat använda droger och hjälpa dem till stöd och behandling.
Målsättningen är att få eleverna att sluta använda droger samt skapa förutsättningar för att de ska
fullfölja sin gymnasieutbildning genom en skolmiljö som främjar elevers lärande, utveckling och
hälsa.

Insats vid misstanke/kännedom om droganvändande

Utförare

Ansvar

Elev och vårdnadshavare kallas skyndsamt till möte enligt
Skollagen 5 kap. 9 §. Myndig elev uppmanas att ta med
försörjningsansvarig/a på mötet.

Rektor*

Rektor*

Vid mötet förs samtal med eleven om misstanken och om att
anmälan (gäller omyndig elev) kommer att göras till socialtjänsten
enligt 14 kap. 1 § SoL. Även för myndiga elever kan skolan göra en
anmälan.

Rektor*

Rektor*

Elev och vårdnadshavare får information om Maria Malmö och
deras verksamhet.

Rektor* eller
elevhälsan

Rektor* eller
elevhälsan

En handlingsplan upprättas. Medgivande till informationsutbyte
mellan relevanta aktörer är önskvärt.

Rektor* eller
elevhälsan

Rektor* eller
elevhälsan

En anmälan till socialtjänsten görs på avsedd anmälningsblankett.

Rektor* eller
elevhälsan
Rektor*

Rektor* eller
elevhälsan
Rektor*

Efter medgivande av elev och eventuellt vårdnadshavare kontaktas
Maria Malmö för fortsatt planering.

Rektor* eller
elevhälsan

Rektor* eller
elevhälsan

Maria Malmö erbjuder tid för planeringsmöte. Elev och
vårdnadshavare informeras om tiden.

Rektor* eller
elevhälsan
Maria Malmö
Socialtjänst

Rektor* eller
elevhälsan
Maria Malmö
Socialtjänst

Eventuell frivillig drogtestning, se rutin kring drogtester.
Medgivande ska skrivas på av elev, om eleven är omyndig behövs
även vårdnadshavares medgivande. Medgivande från
vårdnadsgivare kan vid behov lämnas muntligt. Muntligt
medgivande ska dokumenteras med angivande av
vårdnadshavares namn, datum och klockslag.

Socialtjänsten tar emot anmälan och återkopplar till skolan att
anmälan inkommit.

Första planeringsmöte med elev och vårdnadshavare/
försörjningsansvariga samt skola om medgivande föreligger.
Fortsatt dokumentation i handlingsplanen.

Maria Malmö
Rektor* eller
elevhälsan

Maria Malmö
Rektor* eller
elevhälsan

Eleven går i behandling men behandlingen bedöms inte tillräcklig:

Rektor* eller
elevhälsan

Rektor* eller
elevhälsan

Återkoppling till aktuell personal på skolan sker efter
överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare, skola och Maria
Malmö.

Maria Malmö

Maria Malmö

Uppföljningsmöte enligt handlingsplan med elev,
vårdnadshavare/försörjningsansvariga, skola och Maria Malmö

Maria Malmö
Rektor* eller
elevhälsan

Maria Malmö
Rektor* eller
elevhälsan

Om det finns ett pågående ärende hos socialtjänsten, och
elev/vårdnadshavare har lämnat medgivande, kan skolan
informera socialtjänsten om att oron kring eleven kvarstår.
Om det inte finns ett pågående ärende hos socialtjänsten, och
elev/vårdnadshavare har lämnat medgivande, kan skolan bjuda in
socialtjänsten till ett möte för att hjälpa elev/vårdnadshavare att
ansöka om stöd.
Om elev/vårdnadshavare inte har lämnat medgivande till kontakt
med socialtjänsten gör skolan en orosanmälan till socialtjänsten.

*Rektor, eller den rektor utser

Information till dig som är elev i kommunal vuxenutbildning eller studerande
på yrkeshögskolan
Skolans syfte är att elever/studerande ska få utbildning av hög kvalitet i en hälsofrämjande miljö.
Skolan är en drogfri arbetsplats. För att främja allas hälsa, trygghet och goda arbetsmiljö får inga
droger förekomma i skolan, på studiebesök eller praktik.
Elever eller studerande som är på praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller lärande i arbete (LIA)
ska följa arbetsplatsens regler. Därför kan den som är på APL, LIA eller praktik uppmanas att göra
drogtester om arbetsplatsen kräver det.
Vad gör skolan om man misstänker eller konstaterar drogaktivitet?
Rektor kallar skyndsamt till möte med elev/studerande, berörd lärare samt annan expertis om så
bedöms lämpligt. Under mötet beslutas om en handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning.
Handlingsplanen dokumenteras av rektor.
Kommunal vuxenutbildning
Leder elevens droganvändning till att eleven beter sig på ett sätt som uppfyller skollagens krav för
avstängning kan rektor, efter genomförd utredning, fatta beslut om avstängning.
Yrkeshögskolan
Om en studerandes droganvändning leder till att det finns risk för att den studerande kan skada
annan person eller värdefull egendom under utbildningen, kan den studerande stängas av från
utbildningen tills vidare.
Åtgärder när en elev /studerande är drogpåverkad
 Elev/ studerande som är drogpåverkad avvisas från skolan eller arbetsplatsen
 Polis tillkallas vid behov
 Rektor kallar snarast till möte med eleven/den studerande
Vid misstanke om försäljning av droger
Polis kopplas in omgående.

