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Hos oss på Naturlära ridgymnasium är målet att du ska kunna kombinera studier, praktik och
idrott på allra bästa sätt. Du ska kunna uppnå dina egna mål samtidigt som du ska prestera bra
studieresultat och gå ut skolan med godkända betyg.
I och med att du blivit antagen till ett ridgymnasium så har du förmånen att vara en förebild
inom ridsporten, gentemot omgivningen, klubben och dina kompisar. Vi tycker det är viktigt
att ha en positiv, öppen och ärlig relation mellan elever, tränare och lärare och alla bör känna
ett ansvar i detta.
Som idrottare är det naturligtvis inte ok att använda droger, alkohol, energidrycker eller tobak,
det bryter ner kroppen och chansen att nå dina högt ställda mål minskar.

Målsättning
Naturlära Ridgymnasium ska vara en tobaks- och drogfri skola. Ingen hantering eller
användning av tobak, alkohol, energidrycker och droger ska förekomma på skolan.
Vi tror på dig och därför vill vi att du under din tid vid gymnasiet avstår från att använda
något av ovanstående.
Vi hoppas att du respekterar det och att du framför allt för din egen skull väljer att jobba för
vår målsättning tillsammans med oss.
Om det ändå skulle inträffa att elever låter bli att följa ovanstående så har skolan möjlighet att
stänga av elever som använder droger från skolans verksamhet efter samtal med föräldrar. Vi
hoppas naturligtvis att vi ska slippa det.
Stort lycka till med din satsning, vi tror på dig!
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Förebyggande arbete
Elevhälsan är aktiva i det förebyggande arbetet och Naturlära jobbar för Tobaksfri skola
genom att uppmuntra de elever som avstår!
Överenskommelsen som ni undertecknar, är ett sätt att aktivt ta avstånd från tobak, alkohol,
energidrycker och droger och ger skolan verktyg att agera vid misstanke om missbruk.
Information från elevhälsan om missbruk ges till elever och personal en ggr/år.

Åtgärder vid misstanke om att elev missbrukar tobak, alkohol eller droger.
Vid upptäckt av användning av tobak och alkohol kontaktas vårdnadshavare. Den som
upptäcker att elev är påverkad av droger eller har misstanke om att en elev missbrukar droger,
skall omedelbart kontakta rektorn. Elevens klasslärare informeras. Rektor samråder med
elevhälsan och beslutar om vidare handläggning. Eleven informeras om de misstankar som
riktas mot hen och får själv möjlighet att prata med vårdnadshavare innan klassläraren/rektor
kontaktar hemmet. Med myndig elev görs en överenskommelse om kontakt med
vårdnadshavare.

Åtgärder vid innehav och/eller langning på skolan
Att inneha och langa narkotika är kriminella handlingar. Langning till personer under 20 år är
en kriminell handling även när det gäller alkohol. Elev som på skolan ertappas med en sådan
handling blir omedelbart anmäld till polis och socialtjänst av rektorn. Rektorn kan initiera
beslut om avstängning från skolan.
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Överenskommelse
Vi har tagit del av skolan handlingsplan och vi har full förståelse för skolans aktiva arbete mot
missbruk av tobak, alkohol, energidrycker och narkotika. Vi accepterar med våra underskrifter att
skolan vid minsta misstanke om användande av tobak, alkohol och droger meddelar mig som
vårdnadshavare.
Vi accepterar även att vid misstanke om missbruk av droger, utan föregående information till mig
som vårdnadshavare eller till mig som elev, begär ett drogtest (alkohol: utandningsprov, narkotiska
preparat: urinprov).
Denna överenskommelse gäller under läsåren fram till dess att eleven slutar på gymnasiet. Elev som
fyller 18 år under denna tid skall även själv skriva på överenskommelsen. Överenskommelsen
kommer att förvaras hos rektor.

Ort:…………………………………………………………………….

Datum:………………………………………………

Elevens namn:…………………………………………………………………...Klass:…………………………………………………

Elevens personnummer:……………………………………………………………………………………………………..

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

Vårdnadshavares namn:……………………………………………………………………………………………………….

Vårdnadshavares underskrift:………………………………………………………………………………………………..
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