1 (2)
SEPTEMBER 2020
BILAGA 1

BARN OCH UTBILDNING

BILAGA 1

Kortversion – sammanfattning av handlingsplan för en drogfri
skola
Definition
Inom begreppet droger ryms alkohol, narkotika, tobak, sniffnings- och dopingpreparat och
läkemedel som missbrukas, samt internettdroger.
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Skolans förebyggande insatser
•

Komplett elevhälsoteam

•

Information och fortbildning för medarbetare

•

Samarbete mellan hem och skola

•

•

Medvetenhet hos medarbetare att vara goda
förebilder

Undervisning för att öka elevernas kunskap och
medvetenhet kring droger

•

Riktade insatser, till exempel aktuell information
till vårdnadshavare

•

Samverkan mellan skola och socialtjänst, kultur
och fritid samt polis.

•

Återkommande hälsosamtal

•

Omedelbara åtgärder för att hantera elever med
ogiltig frånvaro från skolan

Kännetecken på eventuell drogpåverkan
•

Asocialt beteende och bristande
gemenskapskänsla

•

Sena ankomster, hög frånvaro, oförklarad frånvaro
under skoldagen

•

Försämrad skolprestation

•

Stölder, våld, olaga hot

•

Koncentrationssvårigheter

•

Större benägenhet för konflikt

•

Ojämn arbetsprestation

•

Ökat antal lögner, svikna löften

Anmälningsskyldighet
Alla som arbetar med barn och ungdomar som är under 18 år har anmälningsskyldighet
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Om en elev är påverkad av alkohol i skolan:
•

Ta hand om eleven och lämna aldrig utan
vuxentillsyn

•

Tillkalla ambulans vid kraftig berusning eller om
det är svårt att bedöma vad eleven är påverkad av

•

Beslagta flaskor/burkar, enligt 5 kap. 22 §
skollagen

•

Kontakta skolledning, elevhälsoteam och
vårdnadshavare till elev under 18 år, för myndig
elev inhämtas samtycke till vidare kontakter

•

Gör orosanmälan till socialtjänsten

•

Vid misstanke om langning av
alkoholdrycker, till eller från minderåriga,
ska misstankarna delges skolans rektor, som
i sin tur kontaktar elevhälsoteamet.
Misstankarna ska även anmälas till polisen.
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Barn och utbildning

Om en elev påträffas påverkad av misstänkt narkotika i skolan:
•

Ta hand om eleven och lämna aldrig utan

•

vuxentillsyn
•

Kontakta skolledning, elevhälsoteam och
förebyggande ungdom. Därefter görs en
gemensam kontakt med vårdnadshavarna

Tillkalla ambulans vid kraftig påverkan

(om ungdomen är under 18 år), för myndig

eller om det är svårt att bedöma vad eleven

elev behövs elevens samtycke till vidare

är påverkad av

kontakt
•

Vid positivt resultat, gör orosanmälan till
socialtjänsten

Elevskåp
Elevskåpen är skolans egendom och eleverna har tillgång till dessa under förutsättning att de
följer de regler för användande av skåpen som skolan har beslutat om. Skolan har en allmän
befogenhet att kontrollera att skåpen används på det sätt som är avsikten.

Väskor
En väska är elevens personliga egendom och får inte genomsökas. Uppkommer behov av det
måste polis tillkallas.

Narkotikahund
Polishund kan komma att användas vid skanning/genomsök av skollokaler som syftar till att
säkerställa att skolan är en säker arbetsmiljö fri från narkotiska preparat, dopingpreparat
och liknande.

Kontaktuppgifter till samarbetspartners
Skolteam

0224 - 74 96 81, 74 96 83

Förebyggande ungdom

0224 – 74 96 35, 74 96 43

Ungdomslokalen

0224 – 74 78 52

Medborgarkontor

0224 – 74 00 00

Säkerhetschef

0224 – 74 78 82

Kommunpolis

010 – 567 53 73

