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Inledning
Det kan vara svårt att upptäcka att någon har eller håller på att utveckla ett
missbruk. Signalerna kan blandas ihop med ett helt normalt tonårsbeteende.
Ofta anstränger sig den som missbrukar för att dölja sitt missbruk. Det är därför
viktigt att se en personlighetsförändring i sin helhet. Signaler på missbruk kan
vara sämre prestation i skolan, skolk, nytt umgänge och intressen, förändrad
dygnsrytm, nedstämdhet och kraftiga humörsvängningar. Ett annat tecken är
större behov av pengar, aggressivitet, mindre aptit eller ett stort sömnbehov.
Även rökning är förknippat med en ökad risk att missbruka droger.
Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium ska vara en drogfri arbetsmiljö och
denna policy är ett stöd för att arbeta förebyggande, förhindra olyckor och
utslagning samt förhindra missbruk.

Definition
Med droger avses alkohol, narkotika, e-cigarretter, tobaksrökning, snus, icke
medicinsk användning av läkemedel eller andra preparat som påverkar centrala
nervsystemet. Att inneha, använda och langa narkotika är olagligt i Sverige.

Mål
Att skolan ska vara en drogfri arbetsmiljö
Att tidigt upptäcka och förhindra missbruk
Att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor
Att skolans drogpolicy skall vara känd av vårdnadshavarna
Att elever, personal och vårdnadshavare är väl förtrogna med denna policy och
handlingsplan.
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Lagstiftning
Enligt Tobakslagen är det förbjudet att röka i lokaler där det bedrivs barn-och
ungdomsverksamhet. Det inkluderar förbud att röka på skolans område.
Enligt Alkohollagen är det olagligt att sälja eller skaffa alkohol till unga under 20
år och servera alkohol till unga under 18 år på restaurang eller krog.
Enligt Narkotikastrafflagen är det brottsligt att inneha, använda, framställa och
överlåta narkotika. Dessutom är det förbjudet att anskaffa, bearbeta,
transportera och förvara narkotika för annans räkning samt medverka i
försäljning.
Enligt Arbetsmiljölagen ska skolan ha en bra arbetsmiljö och skolan är också
skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall bl a orsakat av alkohol och narkotika.

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ finns en anmälningsskyldighet för alla som
arbetar i skolan att till socialtjänsten genast anmäla om ”de i sin verksamhet får
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en
underårigs skydd”.
För ytterligare information se bilaga!

Handlingsplan
Förebyggande arbete
Skolan ansvarar för att informera om drogpolicy och handlingsplan för samtliga
elever inför varje läsårsstart.
Skolans elevhälsoteam arbetar aktivt för att stärka elevernas mentala och fysiska
hälsa och förebygga droganvändning.
Få information om droger och droganvändning utifrån av någon insatt person.
Vårdnadshavare och anhöriga informeras om skolans drogpolicy och
handlingsplan på föräldramöte, hemsida och Schoolsoft.
Skolan ingår i ett nätverk med polis, socialtjänst och MiniMaria där aktuella
frågor tas upp och bearbetas.
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Vid misstanke om drogaktivitet
Omyndig elev
Om någon inom skolans verksamhet har en misstanke om drogaktivitet ska detta
omedelbart anmälas till rektor.
Eleven ska erbjudas möjlighet till provtagning för att undanröja misstanke.
Rektor eller den rektorn utser tar kontakt med vårdnadshavare.
Vårdnadshavaren uppmanas ta kontakt med MiniMaria.
Vårdnadshavaren ansvarar för att skolan får information att kontakt tagits.
Om detta krav inte följs tar skolan kontakt med den polis som är kopplad till
skolan.

Myndig elev
Om någon inom skolans verksamhet har en misstanke om drogaktivitet ska detta
omedelbart anmälas till rektor.
Eleven ska erbjudas möjlighet till provtagning för att undanröja misstanke.
Rektor eller den rektorn utser tar kontakt med försörjningsansvarig.
Kontakt med MiniMaria är ett krav för att få fortsätta i skolan.
Eleven ansvarar för att skolan informeras om detta i form av intyg från
MiniMaria.
Om detta krav inte följs görs en anmälan till polisen.
Vid konstaterad drogaktivitet
Rektor eller den rektorn utser tar omedelbart kontakt med vårdnadshavare.
Eleven ska erbjudas möjlighet till provtagning för att undanröja misstanke.
Vårdnadshavare uppmanas ta kontakt med MiniMaria.
Rektor gör en orosanmälan till socialtjänsten.
Eleven stängs av från skolan till dess att intyg på negativa provresultat lämnats av
vårdnadshavare/elev.
Information om avstängning av elev lämnas till huvudman efter två veckor.
Därefter ska elevens hemkommun informeras om avstängningen.
Innan eleven återgår i skolverksamhet anordnas en elevhälsokonferens och en
åtgärdsplan med tydlig ansvarsfördelning upprättas.
Åtgärdsplanen följs upp kontinuerligt.
Om missbruket fortsätter, trots erbjudna behandlingsalternativ, sker en
återkoppling till polis och/eller socialtjänst.
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Drogpåverkad elev
En synbart drogpåverkad elev ska, efter kontakt med vårdnadshavare och polis,
avvisas från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt.
Eleven ska erbjudas möjlighet till provtagning för att undanröja misstanke.
Skolan vidtar därefter åtgärder enl. ”Vid konstaterad drogaktivitet”.
Misstanke om försäljning av droger
Rektor kontaktar polis och/eller socialtjänst
Anmälan till socialtjänsten
Vårdnadshavare till omyndig elev ska underrättas
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Lagstiftning
Det finns flera lagar och bestämmelser som talar om vilket ansvar skolan har för
att förebygga, motverka och ingripa vid missbruk av narkotika, tobak, alkohol och
andra preparat.
Narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) reglerar straff för uppsåtlig hantering av
narkotika. Av 1 § framgår vad som menas med narkotikabrott.
Enligt FN:s konvention om barns rättigheter är Sverige, och därvid skolan, skyldig
att skydda barn från olaglig användning av narkotika (33 artikeln).
Enligt skollagen (SFS 1985:1100) ska skolan främja elevernas harmoniska
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Var och en
som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och
respekt för vår gemensamma miljö. Skolan ska inom detta uppdrag bl. a.
motverka missbruk av narkotika, tobak och alkohol.
I Lpf94 framgår att skolans rektor har ett särskilt ansvar för att eleverna i sin
utbildning får kunskap om riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra
preparat.
Disciplinfrågor i skolan tas även upp i barnkonventionen (28 artikeln).
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) föreskriver att skolan ska ha en riskfri
arbetsmiljö och att skolan är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bl. a.
orsakat alkohol, narkotika och tobak. Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) 2
§ stadgar arbetsgivaren (skolans) skyldighet för omedelbar anmälan om
händelser och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa till
Arbetsmiljöverket.
Av regeringsformen 2 kap 6 § framgår att varje medborgare gentemot det
allmänna är skyddad mot påtvingad kroppsligt ingrepp. Den enskildes fri- och
rättigheter som begränsas genom annan lag kan t.ex. inte tillämpas för att
tvångsvis genomföra urinprov på elev för att spåra narkotika.
Av tobakslagen (SFS 1993:581) 2 § framgår vidare att det är förbjudet att röka i
gymnasieskolors lokaler eller på skolgårdarna. Det saknar betydelse om
skolverksamheten pågår vid tidpunkt för rökning
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