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Drogplan - handlingsplan vid misstänkt drogmissbruk.
Inledning
Med begreppet droger avses i denna plan:
• Alkohol.
• Narkotiska preparat.
• Narkotikaklassade läkemedel som ej ordinerats av läkare.
• Dopingpreparat.
• Även preparat för sniffning - lösningsmedel och liknande samt medel som har
narkotisk verkan men ännu inte är narkotikaklassade, innefattas i begreppet droger.

Syfte
Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Vi har en
tydlig handlingsplan som följer gällande lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och
ingripa mot alkohol och andra droger oavsett om de är kriminaliserade eller inte. Denna plan
bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser, omtanke och stöd för att förhindra
missbruk.
Drogplanen syftar till ett arbetssätt som ska fungera stödjande och inte straffande för eleven.

Mål
Vårt mål är en drogfri skola där ingen ska inneha, använda, langa eller vara påverkad av
droger. I de fall droger förekommer är målsättningen alltid att hjälpa eleven till en fungerande
skolgång och ett liv utan droger.
Drogplanen och tillhörande åtgärder gäller för såväl omyndig som myndig elev.
Skillnaden är endast att vårdnadshavare inte kontaktas hos myndig elev om inte eleven
ger medgivande till detta.
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Förebyggande åtgärder
•
•
•
•
•

Drogplanen revideras varje nytt läsår.
Under sitt första gymnasieår erbjuds alla elever hälsosamtal med skolsköterska där ett
fokusområde i samtalet är alkohol och droger.
Rektor ansvarar för samarbete med polis och socialtjänst.
Mentor ansvarar för frånvarouppföljning och vaksamhet på beteendeförändringar som kan
tolkas som signaler på droganvändning.
Skolans lokaler kan, i förebyggande syfte och med viss regelbundenhet genomsökas med
hundar i syfte att undersöka om narkotika förvaras i lokalerna. Genomsök ska inte ske på
skoltid när elever vistas i skolan. Brottsförebyggande genomsök måste ske på
skolledningens initiativ av ledningen.

Vid misstanke om drogmissbruk.
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Vid misstanke om drogmissbruk hos elev ska all personal i skolan omgående kontakta
rektor.
Rektor tar omedelbart kontakt med vårdnadshavare.
Orosanmälan görs till socialtjänsten i elevens hemkommun.
Rektor sammankallar snarast till samrådsmöte med vårdnadshavare och elev.
Vid mötet fattar rektor beslut om fortsatta åtgärder med tydlig ansvarsfördelning och
handlingsplan upprättas som stöd för eleven i samråd med vårdnadshavare, skola och
socialtjänst (dokumenteras och diarieförs). Handlingsplanen skall behandla både fortsatt
skolgång och vägen till drogfrihet.
Eleven uppmuntras att lämna ett frivilligt drogtest vid sin vårdcentral, remiss fås av
skolsköterska.
Om drogtestet är negativt fortsätter mentorn, i samråd med elevhälsan, att samtala med
eleven om vilka andra orsaker som kan ha lett till misstanken och vilket behov av stöd
som kan finnas.
Vid positivt drogtest, utformas utbildningen så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö
som präglas av trygghet och studiero. Detta tryggas genom att elevens studier kan
förläggas utanför skoltid, med hänsyn till individuella omständigheter och övriga elevers
studiemiljö.
Om missbruk fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ fortsätter tillämpningen av
skollagen kap5 § 17-21.

Åtgärder när elev är drogpåverkad i skolan.
•
•
•
•
•

Den som upptäcker en elev som är drogpåverkad skall omedelbart kontakta rektor eller
annan tillgänglig personal.
En drogpåverkad elev skall avvisas från undervisning och tas omhand av personal.
Polis tillkallas.
Vårdnadshavare kontaktas.
Fortsatta åtgärder planeras i samråd med polis och socialtjänst.
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Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger
•
•
•
•

Rektor kontaktas.
Rektor gör polisanmälan.
Mentorn kontaktar vårdnadshavare.
Fortsatta åtgärder planeras i samråd med polis och socialtjänst.

Information
•
•
•
•

All personal, vårdnadshavare och alla elever ska vara väl förtrogna med skolans drogplan.
I början av varje läsår informerar alla mentorer sina elever om drogplanen.
Vårdnadshavare eller motsvarande skall informeras om drogplanen i samband med
föräldramöte i år 1.
Drogplanen finns tillgänglig på skolans hemsida.

Drogplanen utgår från följande lagar och förordningar:
Narkotikastrafflagen §1: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19680064.htm
Socialtjänstlagen kap14 §1: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
Skollagen kap 5 §17-21: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K5
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