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MÅL
•
•
•
•

Gutegymnasiet ska vara en drogfri skola och arbetsplats.
Ingen hantering, förvaring eller bruk av droger skall förekomma på skolan.
All personal samt elever ska känna ett ansvar och vara delaktiga i arbetet för att ha en
drogfri skola och arbetsplats.
Skolan skall ha ett nära samarbete med Socialtjänsten, Ungdomsgruppen, Polisen och
andra myndigheter.

MED DROGER AVSES HÄR (med undantag för legal läkemedelshantering):
•
•
•
•

Alkohol
Narkotika och narkotikaklassade läkemedel
Dopningsmedel
Sniffningsmedel

FÖREBYGGANDE ARBETE
SKOLAN SKALL
•
•
•
•

ansvara för att personal, alla elever samt deras vårdnadshavare är förtrogna med
skolans drogpolicy, och handlingsplaner mot droger.
arbeta för att minimera elevers frånvaro samt uppmärksamma om en elev ofta uteblir
från undervisning eller har förändrat beteende och attityd.
erbjuda hälsosamtal
samarbeta med socialtjänsten, ungdomsgruppen, polisen och andra myndigheter

ANSVAR
•
•
•

•

Huvudansvarig för att arbetet mot drogmissbruk genomförs på skolan är rektor.
Elevvårdsteamet stöttar skolledningen i att driva och utvärdera det förebyggande
arbetet på skolan.
Alla på skolan, elever och personal, har ansvar för att vara uppmärksamma, och
reagera genom att omgående meddela till skolledning vid misstanke om
bruk/handel/innehav av droger.
Mentor har ett särskilt ansvar för att hålla kontinuerlig kontakt med sina elever och
därigenom upptäcka och motverka drogmissbruk.

ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM MISSBRUK
•

Kontakt tas med skolans ledning som dokumenterar de skäl som ligger till grund för
oron/misstanken. Skolans ledning påbörjar utredning snarast.

•

Skolledningen ansvarar för att misstankarna utreds skyndsamt och att noggrann
dokumentation görs. Misstänkt elev kallas till samtal och stängs av från skolan under
tiden utredning sker. Kontakt tas med vårdnadshavare/kontaktperson för omyndig elev
samt berörd personal informeras. Eventuell polisanmälan görs efter utredning.

•

Vid oro kring elev görs en anmälan till socialnämnden enligt skollagen 29 kap.13§ och
socialtjänstlagen 14 kap. 1§

•

Efter utredning kontaktas eleven och omyndig elevs vårdnadshavare och ett möte
anordnas snarast. Erbjudande ges om möjlighet till stöd hos någon ur elevhälsoteamet.

•

Om en elev kommer drogpåverkad till skolan så kommer denne stängas av omgående
under tiden utredning sker.

UNDERSKRIFT

Jag har läst och förstått skolans drogpolicy.

Datum

Underskrift elev

Underskrift vårdnadshavare

Denna sida lämnas in till mentor.

Klass

