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Förebyggande arbete samt handlingsplan vid 
misstänkt eller bekräftad användning av droger  
 
 
 
  
 Älvåkraskolan ska vara drogfritt!   
  
 Vår skola ska erbjuda bästa möjliga undervisning, ge eleverna en möjlighet att nå bästa  
möjliga resultat och erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska bedriva ett arbete som  
 har fokus på god hälsa och goda kunskaper, där alla kan känna att de lyckas!  
  

 Som elev får man inte befatta sig med droger i skolan och inte vistas på skolan i påverkat  
 tillstånd. Skolan ska verka för ett aktivt samarbete mellan elever, hem, skola, socialtjänst och  
polis. Syftet med samarbetet är att i första hand förebygga missbruk och i andra hand tidigt  
upptäcka missbruk.  
  
 Skyddsfaktorer som vi vill stärka på skolan är t ex att eleverna känner positiva förväntningar,  

att de blir sedda, att de ges framtidstro, att det finns tydliga ramar och en trygg struktur och  
 att de får möjlighet att utveckla social och emotionell kompetens. Skolan är en viktig del i  
elevernas sociala nätverk och ska arbeta för ett gott samarbete mellan hem, skola och fritid.   
  

Målsättning  
Alla som arbetar inom skolan ska arbeta för en positiv livsstil och god självkänsla hos våra 
ungdomar. Arbetet innebär:    

• Att så snart som möjligt reagera på signaler som tyder på att eleverna inte mår bra 
t.ex. skolk och bristande intresse för skolan  

• Att aktivt förebygga att ungdomar börjar använda droger  

• Att så tidigt som möjligt upptäcka missbruk  

• Att alltid följa handlingsplanen vid misstänkt eller bekräftad användning av droger  

• Att under läsåret aktivt engagera elever och i förekommande fall vårdnadshavare i 
arbetet mot droger  

• Att arbeta för att samarbetet med socialtjänst och polis fortlöpande pågår  
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Det är skolans ansvar att utbilda både elever och personal i drogfrågor. Detta kan ske i 
undervisning, vid diskussionstillfällen, föreläsningar eller föräldrainformation. Arbetet med 
drogfrågor planeras på kompetensutvecklingsdagar inför varje läsår. Skolledning, elevhälsan 
och lärare har ett gemensamt ansvar för planeringen och genomförandet.   

  

Följande definieras som en drog i det här dokumentet  
• Alkohol  

• Narkotika  

• Dopningspreparat  

• Läkemedel (icke medicinskt bruk)  

• Sniffning  

Vad säger lagen?  

Alkohollagen säger att försäljning, servering, lämnas som gåva eller erbjuda alkoholdrycker till 
personer under 20 år är förbjuden, om det inte gäller servering på restaurang eller försäljning av 
folköl, då det är 18 år som gäller. Den som bryter mot detta gör sig skyldig till langning.  

Narkotikalagen säger att all hantering av narkotika (eget bruk, innehav transport, förvara, sälja) är 
olaglig enligt svensk lag. Vad som är narkotika definieras i 8§ Narkotikalagstiftningen (1968:64). 
Den som innehar, brukar eller befattar sig med narkotika, om gärningen är uppsåtlig kan dömas 
för narkotikabrott.   

Skollagen och socialtjänstlagen säger att all personal som arbetar med barn och ungdom är skyldig 
att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn/ungdom far illa, t ex genom 
användning av alkohol/narkotika.  

Arbetsmiljölagen säger att skolan skall ha en bra arbetsmiljö och är skyldiga att förebygga ohälsa 
och olycksfall.  

 

Vi vill här bara belysa vad tobakslagen säger om rökning.  
Tobakslagen säger att ”rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet 
eller annan verksamhet för barn och ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden 
utomhus vid förskolor och fritidshem”. Tobaksvaror få inte säljas eller langas till den som är under 18 
år. All personal på skolan har ett ansvar att säga till då elever bryter mot reglerna kring rökning. 
Langning som upptäcks polisanmäls.  
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Handlingsplan  
  
Personal på Älvåkraskolan som får kännedom, misstanke eller signaler om att droger 
förekommer eller används av elever vid skolan, ska anmäla detta till ansvarig rektor. Vid 
rektorns frånvaro görs anmälan till dennes ställföreträdande.  Vid kännedom om att langning 
förekommer kontaktas även polisen av rektor. Därefter hanteras ärendet av berörd personal 
tillsammans med rektor. Dokumentation sker fortlöpande av berörd personal och arkiveras.   

 

 

Handlingsplan 

Rektor är ytterst ansvarig för de åtgärder som vidtas.    

Så här gör vi: 

1. Kartläggning av ärendet. Vad vet vi? Granska källkritik och vad vi faktiskt vet och vad 
som är rykten utan belägg. Vad behöver vi ta reda på? Om man misstänker att en elev 
är påverkad under skoltid och att det behövs omedelbara insatser för att säkra någon 
eller flera individers trygghet ska rektor se till att så görs.   

2. Eleven kallas till samtal där hen konfronteras med misstanken om droganvändning.   

a. Om eleven är minderårig ska vårdnadshavare/god man informeras och kallas till 
mötet. Vid mötet ska det alltid vara minst två personal närvarande, varav en är rektor.  

b. Vid misstanke om brott görs anmälan till socialtjänst och polis av rektor.  

3. Om eleven erkänner missbruk eller hantering av droger är ett drogtest inte 
nödvändigt. Om eleven nekar föreslås drogtest för att undanröja misstanken.   

a. Elev och vårdnadshavare/god man till minderårig elev ska upplysas om att 
drogtest är frivilligt.   

b. Skolan ser till att socialtjänsten meddelas både vid erkännande och nekande. 
Socialtjänsten beslutar sedan vem som ska utföra drogtesten (socialtjänsten eller 
Vårdcentralen).   
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4. Om eleven testas positivt upprättas en plan för elevens fortsatta skolgång under tiden 
som socialtjänsten utreder ärendet.  

a. Elevhälsoteamet (EHT) utser två ansvariga som upprättar en plan. Mentor är 
samordningsansvarig för den delen av planen som handlar om studier. I skolans plan 
finns krav på dokumenterade, kontinuerliga drogtester. Det är viktigt att samordna 
insatserna tillsammans med socialtjänsten genom att ha ett nätverksmöte.   

b. Om inte eleven följer den uppgjorda planen och elevens beteende stör trygghet 
och studiero för andra på skolan kan eleven komma att avstängas från skolan.  

När eleven startar skolan igen upprättas en plan för detta.  

5. Om misstankarna visar sig vara ogrundade och det inte föreligger användning av 
droger förs ett eller flera samtal med eleven om vilka andra orsaker som kan ligga till 
grund för misstanken.   

6. Uppföljning av ärendet sker genom fortlöpande kontakt mellan elevhälsa och mentor.   

  

 

 

Förebyggande arbete under året:  

All personal förväntas agera i situationer där någon/några misstänks använda droger.  

• All personal får information om drogpolicyn. Rektor ansvarar för att vårdnadshavare 
till eleverna får kunskap om denna drogpolicy. Detta sker vid föräldramöte eller via 
Infomentor. 

• I början av varje läsår samlas elevrådet för att prata om hur arbetet mot droger ska 
bedrivas.  

• Mentor ansvarar för att alla elever tar del av drogpolicyn och meddelar rektor att så 
har skett.  

• Skolan arbetar för att ha en kontinuerlig dialog med socialtjänst och polis.   

• Frågor kring elevers livsstil och mående ska vara en stående punkt i våra elevforum, 
klassråd, elevråd och skolkonferens.  

• Regelbundna hundsök efter droger genomförs av polis inom skolans område.  

  
  


