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Drogpolicy vid Allbo Lärcenter
Policyn avser produkter som lyder under lagstiftning vad gäller alkohol,
dopning, narkotika och hälsofarliga varor där vi misstänker eller upptäcker
missbruk.

Juridisk bakgrund


All hantering och konsumtion av narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor som anges i lagstiftningen är olaglig. Allt bruk av dessa
betraktas som missbruk.



Gällande alkohol säger lagen att ungdomar under 18 år ska ej dricka
alkohol och ungdomar under 20 år får ej köpa alkohol. Åldersgränsen för alkoholförsäljning på restauranger är 18 år. Det är
olagligt att sälja eller langa alkohol till en person som inte själv har
laglig rätt att köpa.



Hela skolområdet är enligt lag en rökfri miljö. För att få köpa
tobaksvaror måste man ha fyllt 18 år.

Målsättning


Allbo Lärcenter ska vara en drogfri arbetsplats/skola.



Att göra policyn allmänt känd och accepterad på skolan.



Att allt bruk och all eventuell spridning av narkotika och alkohol på
skolan ska förhindras.



Att aktivt arbeta förebyggande genom information och diskussion
för att förhindra all form av missbruk och därmed personligt lidande.



Att tidigt upptäcka om någon form av droger förekommer på skolan
och att tidigt kunna erbjuda hjälp och stöd för den individ som har
ett missbruk enligt skolans åtgärdsplan.



Vi vill måna om studerande/elever och personal genom att tillsammans med andra resurser i samhället verka för att individen ska
kunna genomföra utbildning/arbete på skolan. På så sätt har vi
möjlighet att förhindra fortsatt missbruk.

Skolan konstaterar följande


Policyn ska gälla anställda samt studerande med undantag av
åtgärdsprogrammen som skiljer sig åt.



Inför läsårsstart ses planen över och uppdateras.



I skolans lokaler eller inom dess område får man ej bruka, inneha,
sälja eller förvara alkohol, dopningspreparat eller narkotika eller
andra enligt lag hälsofarliga varor. Man får inte heller uppträda
berusad i de aktiviteter som skolan ansvarar för. I skolan får man
inte heller uppträda påverkad av dopningspreparat, narkotika eller
andra hälsofarliga varor som är förbjudna enligt lag.
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Alla har en skyldighet att rapportera kännedom eller misstanke om
missbruk hos studerande/elever eller anställd. Rapportering sker så
tidigt som möjligt till skolledning, skolsköterska eller skolkurator
som har åtgärdsansvar.



Elevskåp eller personalutrymmen är avsedda för förvaring av böcker
och andra för arbetet/skolarbetet nödvändiga hjälpmedel. Elevskåp
eller liknande förvaring för anställd kan inte betraktas som ett låst
förvaringsutrymme gentemot skolledningen. Skåpet eller arbetsrummet kan komma att genomsökas vid misstanke om att alkohol
eller droger förvaras där. Vid denna åtgärd är skolledningen beslutsfattare, med däremot ingen rättsvårdande instans.

Åtgärder vid misstanke om missbruk
1. Rapportering om misstänkt missbruk sker så tidigt som möjligt till
skolledningen som har åtgärdsansvar. Alla har en skyldighet att vara
observanta gällande drogmissbruk samt att rapportera kännedom
eller om misstanke finns.
2. Bedömning av det rapporterade sker för att avgöra om misstanken är
befogad. Detta görs genom faktainsamling och samtal med den
studerande/eleven/den anställda. När det gäller elev under 18 år ska
alltid ansvarig vårdnadshavare för eleven kontaktas. Lämpligt är att
på nytt påminnas om policyns innehåll, som man tidigare tagit del
av.
3. Om misstanke om elevs missbruk styrks, kan skolledning och/eller
elevvården kontakta Navet 0470-59 22 90, Landstingets öppenvårdsenhet i alkohol- och drogfrågor. De kan erbjuda hjälp och
stödinsatser under sekretess. Förälder till elev under 18 år informeras
och integreras i elevvårdens åtgärder. Om misstanken avser en
anställd tar skolledningen över hela ansvaret för lämplig åtgärd
enligt kommunens fastställda åtgärdsprogram.
4. Den elev som misstänks missbruka ska kunna befria sig från
misstanke med hjälp av provtagning i skolans och/eller Navets regi
eller med hjälp av socialtjänsten. Den elev som vägrar provtagning
och besök på Navet kan inte påvisa att misstanke ej varit befogad.
Elevvård eller rektor kontaktar då socialtjänsten för elevens räkning.
Provtagningsresultat ska alltid redovisas till eleven och till omyndig
elevs vårdnadshavare. För anställd gäller kommunens centrala
åtgärdsprogram som rektor tar initiativ till.
5. Påverkad student/elev/anställd stängs av från dagens undervisning
och tas omhand på det sätt som situationen kräver. Skolledning och
elevvården ansvarar för att eleven kommer hem på ett lämpligt sätt
utifrån vad den specifika situationen kräver. Detta kan komma att
ske på vårdnadshavarens/elevens/den studerandes bekostnad.
6. Alkoholhaltiga drycker och narkotika som påträffas på skolan eller
inom dess område omhändertas av skolledningen. Vid förekomst av
narkotika, dopningspreparat och andra hälsofarliga varor ska dessa
skyndsamt överlämnas till Polismyndigheten för vidare utredning.
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7. När omhändertagna alkoholhaltiga drycker innehafts av personer
under 20 år eller om det är okänt vem som innehaft dryckerna,
lämnas dessa till polisen för förverkan och anmälan upprättas. I
annat fall kan dryckerna återlämnas till den som haft dem, när
skoldagen är slut.

Åtgärder vid konstaterat bruk av otillåtna substanser
1. Rektor ska informeras om personal på skolan får sin misstanke
bekräftad. Om studerande/elev/anställd ertappas med att hantera,
bruka, inneha eller sälja alkohol, narkotika eller andra droger som
avses i policyn och som anges i lagstiftningen upprättas åtgärdsplan.
Skolledningen informerar polisen om ärendet.
2. Vårdnadshavare för elev som är under 18 år med missbruksproblematik ska kontaktas och informeras av rektor. Elev över 18 år
har rätt att avgöra om föräldrakontakt tas eller ej.
3. Om prov eller intyg visar att en person är påverkad av narkotika eller
andra droger måste han/hon fortsättningsvis kunna styrka drogfrihet
genom intyg till skolan/arbetsplatsen vid de tidpunkter och intervaller som skolledningen bestämmer. Den elev som vägrar provtagning anmäls som ett ärende till socialtjänsten.
4. Åtgärdsplan ska upprättas och då kan socialtjänsten och/eller Navet
vara behjälpliga. Eleven gör upp en plan med skolledning och elevvård på skolan. Vårdnadshavare till elev under 18 år ska alltid
närvara vid upprättandet av elevens åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska
innefatta elevens respektive skolans åtagande framöver och tidpunkt
för uppföljning/revidering ska vara angiven i åtgärdsplanen. Det ska
framgå vilka eventuella andra samhällsresurser som är kontaktade i
syfte att hjälpa och stötta eleven till drogfrihet. För anställd på
skolan upprättas en skriftlig överenskommelse, som det beskrivs i
det kommunala åtgärdsprogrammet.
5. Vid dokumenterat upprepat missbruk kan elev som missbrukar
stängas av från skolan enligt gymnasieförordningen kapitel 6,
§ 21–25. Ärendet överlämnas till socialtjänsten. Målet med en
anmälan till socialtjänsten är att eleven ska kunna återkomma till
sina studier och att komma till rätta med sitt missbruk. För anställd
med upprepat missbruk tillämpar skolledningen kommunens centrala
åtgärdsprogram.
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