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DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM
Vision
Allt missbruk kan behandlas.
Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen
inte längre har förmågan att ta ansvar för sig själv och sin hälsa är
omgivningens agerande viktigt.
Målet med skolans drogpolicy är att:
• Förhindra missbruk och sträva efter en drogfri arbetsmiljö i skolan.
• Genom att förhindra missbruk motverkar vi ohälsa, tillbud och olyckor
samt social utslagning.
Vidare skall policyn fungera som ett levande känt dokument, som ger stöd
och skapar trygghet i hur vi förhåller oss i och till situationer där droger
kan förekomma.
Omfattning
Policyn omfattar alla oss som verkar inom skolan, elever och all personal.
Policyn omfattar också alla andra som kan verka inom skolans lokaler och
område.
Vad är droger?
• Tobaksprodukter
Rökning är förbjuden i skolans lokaler och inom skolans område.
• Alkoholprodukter
Ingen får förvara/förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkad i skolan, inom skolans område eller i verksamheter som
sker i skolans regi.
• Narkotikaklassade preparat
All hantering av narkotika är förbjuden. Vad som klassas som narkotika förändras över tid inom lagstiftningen*). De mest förekommande preparaten är Hasch, Marijuana och GHB. Till narkotika
räknar vi också icke ordinerade narkotikaklassade medicinska preparat,
anabola steroider och lösningsmedel.

*) För uppdaterad information besök Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning CAN:s hemsida,
www.can.se

Förebyggande åtgärder

2

Skolans uppdrag är att förbereda eleverna till att aktivt delta i samhällslivet och främja elevers utveckling till ansvarskännande människor.
Voxnadalens gymnasium har en verksamhet som i alla sammanhang syftar
till att utveckla elevernas förmåga att göra kloka och självständiga val.
Kloka val förutsätter goda kunskaper/information.
Vårt förebyggande arbete inkluderar därför:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildad och välinformerad personal.
I undervisningen behandlas droger och drogers betydelse/konsekvenser för samhälle och individ.
Externa aktörer i undervisningen som t ex teater och föreläsningar.
Elevhälsans hälsosamtal med alla elever i åk 1.
Återkommande diskussioner, minst en gång per läsår, som aktualiserar
skolans drogpolicy.
Information till vårdnadshavarna om vår policy.
Samarbete med kommunen, socialtjänst och Bråsamordnare.
Samarbete med polisen.

Hur agerar skolan när misstankar/rykten om missbruk blir kända?
När det finns misstanke eller rykte om att någon elev i skolan använder
olagliga droger har all personal skyldighet att rapportera detta till rektor.
Rektor ansvarar för att utredning görs.
Med utredning menar vi:
• Vårdnadshavaren kontaktas och får klara besked om på vilka grunder
skolan misstänker missbruk.
• Elev och vårdnadshavare kallas till möte där skolan meddelar sin oro
för eleven.
• Kvarstår skolans oro efter detta möte gör skolan en anmälan till
socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL) §14:1 **).
Hur agerar skolan när någon är påverkad av/missbrukar alkohol eller
narkotika?
När det är uppenbart att elev är påverkad av alkohol eller andra droger,
kontaktar skolan omedelbart vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren uppmanas att skyndsamt komma till skolan. Vårdnadshavaren ansvarar för att
eleven kommer hem tryggt. Vid behov ansvarar skolan för att adekvat
akutvård larmas.
Är eleven myndig uppmanas eleven lämna skolan om det inte finns
uppenbart behov av att kalla på akutvård.
Rektor ansvarar för att utredning görs.

**) Se bilaga 1
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Med utredning menar vi:
•
•
•

Elev och vårdnadshavare kallas till möte där skolan meddelar sin oro
för eleven.
Skolan gör anmälan till socialtjänsten enligt SoL §14:1 och om brott
kan misstänkas, även till polis.
Om det framkommer att eleven missbrukar droger, skall eleven ha en
etablerad stödkontakt genom socialtjänstens försorg och en åtgärdsplan upprättad i samarbete med elev/vårdnadshavare, skola och
socialtjänst.

Hur agerar skolan när någon ertappas med att inneha, langa eller
sälja olagliga droger?
När elev ertappas med att inneha, langa eller sälja olagliga droger gör
skolan en omedelbar polisanmälan.
I övrigt följs samma utredningsrutin som under misstankar och rykten.
Hur förhåller sig skolan till provtagning?
Skolan är en del av samhället och måste, precis som övriga delar, följa de
lagar som riksdagen beslutat om. Att avkräva elever att lämna urin- och/
eller blodprov är noga reglerat i lag.
Skolinspektionens yttrande ger vägledning:
”… som enskild person kan man frivilligt gå med på att drogtestas genom
urinprovtagning genom att man ger sitt tydliga samtycke. Att medverka i
ett drogtest är känsligt från integritetssynpunkt, inte minst när det är frågan
om slumpvisa tester. Frivilligheten måste därför vara helt säkrad. Det får
inte vara så att man av någon anledning känner sig tvingad att delta i
drogtestet. Vill man inte låta sig drogtestas får man heller inte utsättas för
direkta eller indirekta påtryckningar eller repressalier”.
Voxnadalens gymnasium har inte för avsikt att arbeta med provtagning
som metod utom i undantagsfall. Undantagsfall är om elev frivilligt vill
visa drogfrihet.
Hur går provtagning till?
Skolan utför själv ingen provtagning. Vill elev frivilligt lämna drogtest
görs det med hjälp av kommunens beroendemottagning. Skolans elevhälsa
hjälper till med denna kontakt.
Anmälningsskyldighet?
All personal skall alltid skyndsamt meddela rektor om det finns elev som
kan antas vara påverkad av eller missbruka alkohol eller narkotika.
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All personal inom skolan har anmälningsskyldighet enligt SoL §14.1.
Någon motsvarighet att anmäla till polisen finns inte.
Skolans rutin är att alla anmälningar görs av rektor. Det innebär inte, att
enskild medarbetare är förhindrad att göra anmälan om hon/han önskar.
Hur påverkas åtgärderna i drogpolicyn om elev är myndig?
Myndighetsåldern i Sverige, den ålder vid vilken en person blir myndig
och får rättslig handlingsförmåga, är 18 år.
Skolan kan inte utan elevs medgivande informera/kontakta föräldrar/
vårdnadshavare. Det gäller i all skolverksamhet.
Resurspersoner
Förutom personal inom vår egen elevhälsa kan vi också vända oss till
nedanstående resurspersoner med frågor:
Roll

Namn

Tel

Alkohol/drogrådgiv.

0271-57000

Socialsekreterare

0271-57000

Mail

5

Bilaga 1
Anmälan om missförhållanden

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten,
Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga
eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården
eller på socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för
fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i
första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla
uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett
barns behov av stöd och skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335)
om Barnombudsman. Lag (2014:761).

