
  

 

Vid behov av hjälp och stöd kontakta skolsköterska, skolkurator på respektive 

skola eller Stjärnan via kommunens växel 0472-150 00 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna skrift är framtagen i samverkan med företrädare för: rektorer, 

elevhälsan genom skolsköterskor, skolkurator, Familjeenheten Stjärnan och 

Polisen. Planen ses över årligen och revideras vid behov. 

Har ni kommentarer på innehållet i denna folder vänd er till 

utbildningsnämnden eller elevhälsoteamet på respektive skola.  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogpolicy 
 

Mål: 

Alla skolor i Alvesta kommun skall vara drogfria. All personal och alla elever 

ska ha kunskap om skolans drogpolicy.  

 

Syfte: 

Skolans förebyggande arbete syftar till att förebygga, tidigt upptäcka och 

ingripa mot bruk av droger bland elever för att förhindra missbruk och därmed 

främja de ungas utveckling. 

 

Det förebyggande arbetet: 

 All personal i Alvesta kommuns skolor skall aktivt arbeta för en 

Alkohol- Narkotika- Tobak- och Dopingfri skola (ANTD). 

 All personal och alla elever ska ha kunskap om skolans drogpolicy.  

 ANTD- undervisning/ information ges regelbundet utifrån ålder och 

mognad i samarbete med Familjeenheten Stjärnan.  

 Alla elever och vårdnadshavare ska vid skolstart i åk 7 informeras 

om skolans drogpolicy. Denna information ska sedan spridas vid 

varje skolstart på höstterminen för att ge kontinuitet. 

 All personal har skyldighet att uppmärksamma och rapportera 

kännedom eller misstanke om ANTD- bruk till skolledningen. 

 Personalens förhållningssätt till ANTD- frågor är betydelsefulla för 

att skapa trovärdighet i arbetet.  

 ANTD- arbetet ges genom information och andra förebyggande 

insatser i form av attityd- och värderingsövningar i syfte att 

kontinuerligt påverka elevernas självkänsla och inställning till 

användandet av droger.  

 Skolhälsovården erbjuder hjälp och stöd för att sluta röka och snusa. 

 ANTD- arbetet sker i samverkan med Familjeenheten Stjärnan, IFO 

(Individ- och familjeomsorgen) samt Polismyndighet. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Handlingsplan  

På kommunens alla skolor gäller skolans drogpolicy.  

Om eventuellt drogmissbruk misstänks eller konstaterats ska handlingsplanen 

följas. 

 

Tobak 

Hela skolområdet är enligt lag en rökfri miljö (Tobakslagen 2 §).  

Rökning är en arbetsmiljöfråga som gäller alla. 

 Alla, såväl elever som personal ska ta ansvar för att följa lagen och 

agera aktivt genom tillsägelse när någon överträder lagen. 

 Om omyndig elev röker eller snusar på eller i anslutning till skolan 

rapporterar mentor hem när det upptäcks första gången. Därefter i 

samråd med hemmet. 

 Vid upptäckt av försäljning av tobaksvaror inom skolans område gör 

rektor polisanmälan. 

 

Alkohol  

Alkohol får inte innehas, förvaras, säljas eller drickas inom skolans område. 

Det är heller inte tillåtet att uppträda alkoholpåverkad i samband med 

aktiviteter anordnade av skolan. 

 Personal som möter påverkad elev tar hand om eleven på ett 

betryggande sätt/ leder eleven till skolsköterska och informerar rektor.  

 Eleven ska efter samtycke med vårdnadshavare utföra ett 

utandningsprov. Skolsköterska tar ställning till vidare åtgärder. 

 Vårdnadshavare informeras genom rektor om den misstanke som 

uppkommit och uppmanas att komma till skolan för möte och 

omhändertagande.  

 Vårdnadshavare står för eventuell kostnad av hemtransport.  

 Påverkad elev stängs av från dagens undervisning och tas omhand på 

det sätt som situationen kräver. 

 Alkoholhaltiga drycker omhändertas av berörd personal och 

överlämnas till rektor.  

 Anmälan till IFO (Individ- och familjeomsorgen) görs i samråd med 

rektor och elevhälsoteam. 

 

Narkotika, dopingpreparat och andra hälsofarliga preparat 

Allt bruk och spridning av narkotika och dopingpreparat är förbjudet inom 

skolans område. Detsamma gäller för hälsofarliga preparat och läkemedel i de 

fall då de förekommer illegalt (Lag om förbud mot hälsofarliga varor 1999:42; 

Narkotikastrafflagen 1968:64). 

 Den som upptäcker att någon innehar, säljer, köper, förvarar eller är 

påverkad av något av nämnda preparat informerar rektor. Preparaten 

omhändertas och lämnas till polisen och det skrivs en polisanmälan.  

 Vid misstanke om att elev är påverkad av narkotika på skoltid skall 

eleven uppmanas att stanna på skolan i avvaktan på att vårdnadshavare 

tillkallas.  

 Påverkad elev stängs av från dagens undervisning och tas omhand på 

det sätt som situationen kräver. 

 Vid samtal med elev som misstänks vara påverkad skall två vuxna 

närvara.  

 Rektor, kurator/ skolsköterska kontaktar omgående vårdnadshavare till 

varje inblandad elev och informerar om den misstanke som 

uppkommit. 

 Träff på skolan med vårdnadshavare, elev, kurator/ skolsköterska samt 

rektor sker omgående, helst samma dag.  

 Vid misstanke om användande av droger erbjuds provtagning efter 

medgivande från vårdnadshavare i samarbete med Stjärnan. Det är 

önskvärt att vårdnadshavare följer med eleven vid första besöket. 

 Ett negativt provsvar meddelas elev och vårdnadshavare.  

 Vid ett positivt provsvar bör kontakten med Stjärnan fortsätta.  

 Anmälan görs rutinmässigt till IFO i enlighet med socialtjänstlagen 14 

kap 1§ vid varje misstanke. Vårdnadshavare och elev informeras om 

detta.  

 Berörd personal hålls informerad efter samtycke från vårdnadshavare 

och elev. 

 Om elev eller vårdnadshavare inte godkänner drogtest övervägs 

anmälan till socialtjänsten enligt anmälningsplikten.  

(Socialtjänstlagen 14 kap 1 §) 

 Polis tillkallas vid destruktivt beteende. 

 Vid misstanke om försäljning av droger på eller i anslutning till skolan 

gör rektor polisanmälan.    

OBS!  
Elevskåpen är avsedda för förvaring av böcker och andra för skolarbetet nödvändiga 

hjälpmedel. Skolledningen förfogar över dubblettnycklar till skåpen, som gentemot 

skolledningen inte är att betrakta som slutna förvaringsutrymmen. Skåpen kan därför öppnas av 

ledningen för undersökning i syfte att utröna om ovannämnda preparat förvaras i skåpen. Dessa 

preparat får heller inte förvaras i andra utrymmen inom skolans område. Vid anträffande av 

dessa preparat görs en polisanmälan. 


