Alkohol/drogpolicy
Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för
individens framgång. En bra start i livet är en fungerande skolgång och ett slutbetyg vid
studenten. Elever på skolan ska ges bästa förutsättningar för en bra start i vuxenlivet.
Därför vill vi på Aniaragymnasiet markera ett ställningstagande, som klart tar avstånd från
bruk av illegala droger av alla slag. Vår vision med det drogförebyggande arbetet är att elever på
Aniaragymnasiet ska må bra och ha så god självkänsla att de inte tycker sig behöva någon form av
droger.

Målsättning för skolans arbete
Skolan skall förutom att ge en fullvärdig undervisning också verka för en god fysisk ‐ och
psykisk arbetsmiljö för alla. Av den anledningen accepteras ingen användning av droger på
skolan.
Användning av droger innebär en uppenbar säkerhetsrisk och skapar ohälsa för
den enskilde eleven samt skolkamrater. Droger förhindrar möjligheten för eleven att fullgöra
sina studier på ett tillfredsställande sätt.
Om bruk eller konsekvenser av användande av alkohol och narkotika förekommer på skolan
skall de åtgärder vidtas som finns angivna i detta handlingsprogram, för att ge elever
möjlighet till stöd och behandling.

Förebyggande arbete




Arbeta för att stärka självförtroendet samt självkänslan bland elever, för att våga stå
emot och ta ansvar i drogsituationer.
Arbeta förebyggande på skolan med olika metoder samt kontinuerligt diskutera och
informera i dessa frågor.
Samtliga elever, vårdnadshavare och personal ska ha kännedom om skolans
handlingsplan mot alkohol och narkotika, genom att:
‐ nya elev får information om och skriver under att han/hon tagit del av skolans
alkohol‐ och drogpolicy
‐ information ges på föräldramöten
‐ rektor ansvarar för att handlingsplanen uppdateras och diskuteras varje läsår
‐ handlingsplanen finns på skolans hemsida

Definition av droger
Med droger menas i detta handlingsprogram alkohol, narkotika, dopingpreparat och
narkotika klassade läkemedel som används för icke‐medicinskt bruk, samt andra preparat
som kan användas i berusningssyfte.
All hantering av narkotika är olaglig och räknas som missbruk, med undantag av bruk av
läkemedel i medicinskt syfte.

Lagstiftning
Enligt Tobakslagen är det förbjudet med rökning i lokaler där det bedrivs barn‐ och
ungdomsverksamhet. Det inkluderar förbud att röka på skolgårdar. Vidare är det förbjudet
att sälja tobak till unga under 18 år.

Enligt Alkohollagen är det olagligt att sälja eller skaffa alkohol till unga under 20 år och
servera alkohol till unga under 18 år i utskänkningslokal. Vidare är det olagligt för enskild att
framställa sprit.

Enligt Narkotikastrafflagen är det brottsligt att inneha, använda, framställa och överlåta
narkotika. Dessutom är det förbjudet att anskaffa, bearbeta, transportera och förvara
narkotika för annans räkning samt medverka i försäljning.

Enligt Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel får ej anabola steroider, för annat än
medicinskt eller vetenskapligt ändamål, införas i landet, överlåtas, brukas, framställas,
försäljas eller innehas.

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ finns en anmälningsskyldighet för alla som arbetar i
skolan att till socialtjänsten genast anmäla om ”de i sin verksamhet får kännedom om något
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd”

Handlingsplan
Åtgärder vid misstanke/oro om droganvändning och alkoholmissbruk
1. Personal eller elev som misstänker droganvändning/alkoholmissbruk hos någon elev skall
omgående informera rektor för snabb handläggning.
2. Rektor informerar EHT som samlar information om elevens hela situation. Ex. frånvaro,
måluppfyllelse, beteendeförändringar.
3. Elev och vårdnadshavare kallas till möte enligt Skollagen 5 kap. 9 §. För myndig elev kallas
försörjningsansvarig om eleven ger sitt samtycke. Vid fortsatt misstanke görs anmälan till
socialtjänsten.
5. Eleven erbjuds att lämna alkohol/drogtest på FMN (Föräldraföreningen mot narkotika) den dag
som är överenskommet mellan skolan och FMN enligt gällande rutin. Eleven informeras om att
provtagningen är frivillig.
6. Avböjer elev att lämna urinprov görs anmälan till socialtjänsten enligt anmälningsplikten i
Socialtjänstlagen 14 kap, 1 §.
7. Vid positiv drogtest ges elev och vårdnadshavare muntlig och skriftlig information om fortsatta
åtgärder enligt: Riktlinjer för samarbete kring gymnasieelever med alkohol‐ och
missbruksproblematik. Bilaga 1.
8. Åtgärdsplan skrivs med tydlig ansvarsfördelning och tid för uppföljning.
9. Bryter eleven mot åtgärdsplanen kan avstängning bli aktuellt med hänsyn till arbetsmiljö och skydd
för andra elever enligt Skollagen och FN:s barnkonvention art 33.
10. För fortsatt skolgång i skolmiljö krävs dokumenterad drogfrihet även efter att anmälan till
socialtjänsten gjorts med hänsyn till arbetsmiljö och skydd för andra lever enligt ovanstående lagar.

Åtgärder vid akut drogpåverkan
1. Polis tillkallas.
2. Vårdnadshavare kontaktas.
3. Vid erkännande eller positivt drogtest vidtar polisen förundersökning och rättsliga åtgärder.
4. Skolan upprättar en handlingsplan i vilken dokumenterad drogfrihet genom urinprov är krav
för fortsatt skolgång i skolmiljö med hänsyn till arbetsmiljö och skydd för andra elever enligt
Arbetsmiljölagen, Skollagen och FN:s Barnkonvention art 33.
5. Bryter eleven handlingsplanen kan avstängning bli aktuell med hänsyn till arbetsmiljö och
skydd för andra elever enligt ovanstående lagar och konventioner.

Vid misstanke/konstaterad försäljning av droger
1. Rektor kontaktar polis.
2. Vårdnadshavare informeras.
3. Framkommer genom polisens ingripande att elev innehaft, sålt eller använt narkotika vidtar
polisen förundersökning och rättsliga åtgärder.
4.

Skolan upprättar en handlingsplan i vilken dokumenterad drogfrihet genom urinprov är krav
för fortsatt skolgång i skolmiljö med hänsyn till arbetsmiljö och skydd för andra elever enligt
Arbetsmiljölagen, Skollagen och FN:s Barnkonvention art 33.

5. Bryter eleven handlingsplanen kan avstängning bli aktuell med hänsyn till arbetsmiljö och
skydd för andra elever enligt ovanstående lagar och konventioner.

Jag har idag den………………………….tagit del av Aniaragymnasiets alkohol‐ och
drogpolicy med handlingsplan.

…………………………………………………………………
Elevens underskrift

…………………………………………………………………..
Vårdnadshavarens underskrift

Skrivs under och lämnas till Aniaragymnasiets expedition

