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Drogpolicy

Drogpolicyn är framtagen i samarbete mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och
polisen i Malmö. Policyn gäller under skoltid men även vid aktiviteter utanför lektionstid såsom
exempelvis skolresor och skolavslutningar.
Handlingsplan vid misstanke om eller vid konstaterat bruk finns på KOMIN.
Definition
Med begreppet droger avses i denna plan:
● Alkohol
● Narkotiska preparat
● Narkotikaklassade läkemedel som ej ordinerats av läkare
● Dopingpreparat
● Preparat för sniffning/boffning - lösningsmedel och liknande samt medel som har narkotisk
verkan men ännu inte är narkotikaklassade
● Tobak
Syfte
Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Drogpolicyn
bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser, omtanke och stöd för att förhindra
missbruk. Policyn syftar till ett arbetssätt som ska fungera stödjande för eleven. Hälsoperspektivet
ska genomsyra verksamheten där friskfaktorn ska stå i fokus. Skolan ska vara en drogfri miljö och
policyn är ett stöd för att främja hälsa samt förebygga tillbud, olyckor och förhindra missbruk.
Skolan ska motverka och förhindra nyrekrytering av elever till drogmissbruk.
Elever, personal och vårdnadshavare ska informeras om drogpolicyn samt handlingsplan vid
misstanke om eller konstaterat bruk. Drogpolicyn ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida.
Mål
Skolans 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 där
eleven kan nå sina studiemål och ett liv utan droger.
För gäller
Tobak:
Användning av tobak (t ex cigaretter, snus, e-cigaretter och vattenpipa) är förbjudet i skolans lokaler,
på skolgårdar samt i verksamhet som sker i skolans regi.
Alkohol:
Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker eller vara alkoholpåverkade inom skolans område
eller i verksamheter som sker i skolans regi.
Sniffning/boffning:
All hantering och bruk av preparat avseende sniffning/boffning är förbjuden och klassas som
missbruk. Elever får inte vara påverkade inom skolans område eller i verksamheter som sker i
skolans regi.

Narkotika, dopningsmedel och icke ordinerade medicinska preparat:
All hantering och bruk av narkotika, dopningsmedel och icke ordinerade medicinska preparat är
förbjuden och klassas som missbruk. Elever får inte vara påverkad inom skolans område eller i
verksamheter som sker i skolans regi.
Skolan ger polisen tillstånd att i förebyggande syfte, med hundar eller på annat sätt, utanför skoltid
genomsöka skolans samtliga lokaler och elevskåp, med avsikt att avslöja droger. Polisen har rätt att
öppna skåp vid markering av hund. Skåpen är skolans egendom och lånas ut till eleverna. Malmö
Stadsfastigheter använder sig av ett bevakningsföretag som anlitar hundar i förebyggande syfte för
att genomsöka deras lokaler.
Främjande arbete
Ett främjande arbete ska finnas för att bygga starka individer som kan göra positiva val i livet och
skapa goda relationer. Ett bra bemötande, goda relationer och ett gott klimat bidrar till trygghet och
gemenskap samt ger goda förutsättningar för den enskilde att säga nej och avstå från droger. En god
dialog och samverkan med hemmen är en viktig skyddsfaktor. Andra exempel är hög närvaro i
skolan, goda kamratrelationer och möjlighet till föräldrastöd.
Enligt Skolverket har alla elever rätt till att kunskapsområden som exempelvis tobak, alkohol och
andra droger integreras i olika ämnen. Enligt läroplanen ska eleverna kunna använda sina kunskaper
som redskap för att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Elevhälsan kan på en
övergripande nivå vara ett resursstöd i undervisningen om exempelvis ANDT.
Förebyggande arbete
Förebyggande arbete innebär att minimera risken för att eleverna brukar tobak, alkohol och andra
droger. För detta krävs kunskap om risk- och skyddsfaktorerna. En riskfaktor är en egenskap,
händelse, förhållande eller process som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall. Skyddande
faktorer är egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som minskar sannolikheten eller
risken för ett visst utfall. Riskfaktorerna behöver inte vara tecken på att eleven använder droger men
med en kontrollerad uppföljning av exempelvis skolprestation, närvaro och elevens välmående ökar
chansen för att sätta in stödjande insatser oavsett bakomliggande orsak.
Både personal, elever och föräldrar kan vända sig till elevhälsan för att få råd om det finns oro för en
elev. Det går också bra att vända sig till polisen eller socialtjänsten.
Utvärdering och revidering
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska årligen följa upp och vid behov revidera
drogpolicyn och handlingsplanerna utifrån skolornas utvärderingar.
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