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Handlingsplan vid misstanke om eller
konstaterat bruk
Tobak
•

För en elev som röker på förbjudna platser följer samma konsekvenser
som då ordningsreglerna överträds. Vårdnadshavare till elev som är
under 18 år meddelas vid utvecklingssamtal att eleven röker.

Alkohol/sniffning/boffning
•

Om en elev är påverkad inom skolans område, vid arbetsplatsförlagd
praktik/utbildningsplats, studiebesök, utflykter, resor och andra
arrangemang som sker utanför skolan men där skolan är ansvarig får
eleven inte delta under återstoden av dagen enligt arbetsmiljölagen 3
kap. 2§.

•

Vårdnadshavaren kontaktas och anmälan till socialtjänsten görs om
eleven är under 18 år. Elevhälsan och ansvarig skolledare informeras.
Skolkurator kallar till samtal med vederbörande. Vid upprepade
incidenter görs en utredning om elevens behov av särskilt stöd och
beslut om åtgärdsprogram fattas.

•

Vid langning/försäljning gör ansvarig skolledare en polisanmälan.
Alkoholen tas i beslag. Ansvarig skolledare kallar till samtal med
vederbörande. Anmälan till socialtjänsten görs om eleven är under 18
år.

Narkotika
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Misstanke om narkotikamissbruk
•

Misstanke om narkotikamissbruk kan baseras på att personal får
information av en annan elev/vårdnadshavare eller att man genom egna
iakttagelser fått misstankar. Ofta kan det handla om en känsla av att det
inte står rätt till med en elev, men att man inte har konkreta bevis.
Andra tecken kan vara låg närvaro, beteendeförändringar, onormal
trötthet, byte av kamrater, att eleven har mycket kontanter och/eller att
eleven inte vårdar sin hälsa. Orosanmälan görs till socialtjänsten.

•

Eleven uppmuntras att lämna ett frivilligt drogtest vid
Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN). Ska vara tydligt att det
handlar om genuin frivillighet. Skolan bekostar testet och personal från
skolan följer med. Om det finns anledning att drogtesta en elev är det
viktigt att skolan samtalar med eleven och förklarar vad som orsakar
misstanken.
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Information ska även ges om vad som händer vid positivt/negativ test.
Om eleven är omyndig ska även vårdnadshavare informeras. Icke
åldersadekvat gymnasielev måste även vårdnadshavare ge medgivande.
•

Ansvarig skolledare polisanmäler (anmälan kan eventuellt skjutas på för
att hinna få svar på drogtest om det görs samma dag). Kontakt med
externa myndigheter innebär att personalen står för sin oro att eleven
far illa, men det är socialtjänsten och polisens uppgift att utreda och
bedöma elevens situation och behov.

Positivt utfall av drogtest
• Rektor/bitr. rektor gör en polisanmälan.
•

Om eleven är omyndig informeras vårdnadshavare om positivt utfall av
drogtest. Om eleven är myndig görs insatser för att motivera till kontakt
med anhöriga.

•

Samtal hålls med eleven som informeras om fortsatta åtgärder från
skolans sida och om orosanmälan till socialtjänsten.

•

Skolan erbjuder eleven kontakt med Maria Malmö och informerar om
vårt avtal med dem. Skolkuratorn håller sig, efter samtycke, fortlöpande
informerad om eventuella behandlingsresultat. Frågor om behandling
hänskjuts till socialtjänsten.

•

Rektors ansvar är att utreda och samordna insatser kring eleven.

Misstanke om försäljning av droger
•

Vid misstanke om eller vid konstaterad försäljning av droger
polisanmäler ansvarig skolledare.

Konstaterad drogpåverkan
•

En elev som är drogpåverkad får inte delta under återstoden av dagen
enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 2§. Skolan måste informera
vårdnadshavare att eleven är drogpåverkad, att eleven avvisats samt vår
anmälningsskyldighet.

•

Om eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, utsätter någon
annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande
behandling eller uppför sig på ett sätt som inverkar negativt på övriga
elevers trygghet och studiero kan eleven stängas av.

Lagstiftning inom området
Skollagen (2010:800): Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet
och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i
samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap
och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra
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tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Vid upprepad eller längre frånvaro
ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att
frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.
Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav
som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling
Tobakslagen (1993:581): Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för
barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom
samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och
fritidshem, och i andra lokaler när en allmän sammankomst eller en offentlig
tillställning avses och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i
sammankomsten eller tillställningen,
Narkotikastrafflagen (1968:64): Den som olovligen överlåter narkotika, framställer
narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan
befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuder ut narkotika
till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar
kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om
förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller innehar, brukar eller tar
annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för
narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Alkohollagen (2010:1622): Alkoholdrycker får inte säljas eller annars lämnas ut till
den som inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte
har fyllt 18 år.
Dopingslagen (1991:1969): All befattning med dopingklassade preparat som inte
har medicinskt eller vetenskapligt ändamål är kriminaliserat.
FN:s barnkonvention: Varje barn har rätt att skyddas mot droger.
Socialtjänstlagen (2001:453): Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga är
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Offentlighets- och sekretesslagen (10:27): Enligt lagen kan sekretessbelagda uppgifter
lämnas av skolan till en annan myndighet, om det är uppenbart att intresset av
att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska
skydda.
Arbetsmiljölagen (1977:1160): Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Arbetsmiljölagen gäller även eleverna.

