Drogpolicy - elever
Policy för att motverkande av alkohol, tobak och övriga droger för Nybro
Montessoriskola
Med drogfri skola menas att varken alkohol, tobak, sniffning, narkotika, dopingmedel eller
receptbelagda läkemedel (annat än vad läkare föreskrivit) får förekomma.
Grundläggande utgångspunkter:
 Det är förbjudet för ungdomar under 18 år att dricka alkohol
 All hantering och allt bruk av narkotika är olagligt
 Elever får inte förvara eller förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkade inom
skolans område eller i all verksamhet som sker i skolans regi (tex. Studieresor)
 Vuxna ska reagera på bruk eller misstanke om bruk av alkohol, tobak och övriga droger med åtgärder
 Skolan ska arbeta för att höja debutåldern
Konkrekta systematiska åtgärder:
 Skolans arbete mot alkohol och droger skall innehålla kunskaper om skadeverkningar samt arbete om
attityder, värderingar och beteendepåverkan
 Samtliga vuxna i verksamheten skall vara goda föredömen för barn och ungdomar
 Vi samverkar med folktandvården i deras arbete med Tobaksfri duo
Handlingsplan vid kännedom om bruk av alkohol och/eller andra droger
Socialtjänstlagen 14 kap. 1 c §. ”Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa
bör anmäla detta till socialnämnden”. Personal inom Nybro Montessoriskola är skyldig att anmäla
detta till socialtjänsten.
Vid kännedom om bruk av alkohol och tobak
 Vuxna på skolan reagera med tydlighet vid kännedom om bruk av alkohol eller tobak. Diskussionen
med eleven tas på plats och personalen berättar om skolans drogpolicy. Vårdnadshavare kommer att
kontaktas skyndsamt av klassföreståndaren eller den som samtalat med eleven
Vid misstanke om missbruk av alkohol eller droger
 Vid misstanke om att en elev använder narkotika eller missbrukar alkohol ska var och en som innehar
misstanke kontakta rektor. Observera att skolsköterska och skolläkare som innehar misstanke inte utan
samtycke kan informera andra på skolan. De kontaktar socialtjänsten direkt.
Övrigt
 Energidryck är något vi inte uppmuntrar på Nybro Montessori
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