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Drogpolicy för Essunga kommuns skolor
”Skolan skall arbeta aktivt för att förhindra och minska
användandet av droger”
Vision och mål
Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina egna förutsättningar.




Alla ska vara inkluderade.
Alla ska nå kunskapskraven.
Alla ska lyckas i klassrummet.

Essunga kommuns skolor har som mål att skapa en arbetsmiljö fri från alkohol, narkotika,
dopingpreparat och tobak. Vårt mål är att eleverna har sådan kunskap om ANDT-frågorna att de
kan ta avstånd från tobak, alkohol, droger och doping.

Syfte
Kommunens skolor vill förhindra att studierna avbryts på grund av missbruk. Vi vill genom ett
aktivt arbete med ANDT-frågor förebygga ohälsa. Alla vårdnadshavare ska ha kunskap om att
Essunga kommuns skolor har en drogpolicy.

Definition av droger
Med droger avser vi substanser som är beroendeframkallande och/eller
sinnesförändrande såsom samtliga narkotikaklassade preparat, dopingpreparat men
också alkohol, tobak, lösningsmedel, tändargas och andra hälsovådliga medel. Till
droger räknas också narkotikaklassade läkemedel, t ex bensodiazepiner, om dem inte tas enligt
föreskrift av läkare.

Lagstiftning som styr arbetet mot droger
Skollagen (2010:800, 1 kap. 4 § och 5 §) Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer
och medborgare.

Tobakslagen (2 § prop. 1992/93:185 s.23 och 50, prop. 1993/94:98 s.11 och 26)
Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan
verksamhet för barn och ungdomar samt på skolgårdar.

Narkotikastrafflagen (1968:64)
Det är straffbart att anskaffa, förvara, använda samt bjuda ut narkotika till försäljning.
FN:s barnkonvention (Artikel 33) Skolan är skyldig att skydda barn och ungdomar från droger.
Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket) Föreskriver att skolan ska ha en bra arbetsmiljö och är
skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall.
Socialtjänstlagen (14 kap. 1 § SoL) Skolan har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om en
elev använder eller misstänks använda narkotika eller missbruka andra droger.

Skolans förebyggande arbete mot droger
Skolan ska
 Informera vårdnadshavare om skolans drogpolicy i år 6 och år 8 i grundskolan och för IM
(Introduktionsprogram),
 informera eleverna om skolans drogpolicy i år 7,
 samtala kring konsekvenserna av drogmissbruk,
 följa upp elevernas närvaro och göra insatser mot skolk,
 ha en bra dialog med vårdnadshavare och elever,
 samt återkommande göra enkäter kring elevernas livskvalitet och drogvanor.
 Skolan ger polisen tillstånd att i förebyggande syfte, med hundar eller på annat sätt, utanför
skoltid genomsöka skolans samtliga lokaler, med avsikt att avslöja droger.

Åtgärder vid misstanke om att elev är drogpåverkad under skoltid




Om en elev misstänks vara drogpåverkad skall vårdnadshavare kontaktas och en anmälan till
Socialtjänsten skall göras. Eleven tas ur undervisningen omedelbart. Vårdnadshavaren hämtar
eleven.
Om en elev, som är myndig, misstänks vara drogpåverkad skall försörjningsansvarig
kontaktas. Eleven avvisas från skolan.
Om eleven frivilligt och med vårdnadshavares godkännande går med på att drogtestas görs det
vid öppenvården, IFO-resurs, enligt anvisningar nedan.
 Kontakta IFO-resurs, samordnare 0512-571 39, alkohol- och drogterapeut 0512-570 52.
 Överenskom tid för att lämna testet i IFO-resurs lokal på Järnvägsgatan 9.
 Om screeningstest (urintest) visar positivt ska det skickas för verifiering till laboratorium.
Informera provtagaren på IFO-resurs om vart testsvaret ska skickas när det inkommer.
Om det finns behov av fortsatta tester behöver bistånd i form av drogtestning beviljas från
IFO. Detta görs genom att vårdnadshavare ansöker om insatsen. Ungdom över 15 år kan
själv ansöka om insatser.

Åtgärder vid misstanke om alkohol-/droginnehav eller försäljning av
droger på skolan





Om en elev har med alkohol eller andra droger inom skolans område tas alkoholen/drogen och
eventuella tillbehör i beslag av skolans personal.
Rektor gör en polisanmälan samt en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om innehav av
narkotika.
Langning/försäljning av alkohol och droger inom skolans område eller dess närhet är en
kriminell handling. Rektor gör en polisanmälan samt en anmälan till socialtjänsten.
Omedelbar kontakt tas med vårdnadshavare om eleven är omyndig.

Omedelbar kontakt tas med försörjningsansvarig om myndig elev ger samtycke.

