Drogfri skola

Drogpolicy
På Vansbro gymnasium vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger
inom skolans verksamhet inte är tillåten.
Många ungdomar kommer i kontakt med droger i samband med sin skolgång. Ofta är det en kompis
som erbjuder droger för första gången. För skolan blir det en viktig uppgift att på ett balanserat och
objektivt sätt informera om droger och dess skadeverkningar. En annan viktig uppgift är att aktivt
agera då uppgifter eller misstankar om bruk av någon drog kommer till skolans kännedom.
Vanligt är att skolor drogtestar vid misstanke om bruk av drog. Drogtester i skolan bygger på
frivillighet från elevens sida. Vi utgår från att eleven ställer upp på test, om inte, kvarstår misstanken
och vi går då vidare enligt handlingsplan.
Viktigt att komma ihåg är att skolan måste skilja på elev som är myndig respektive omyndig. När det
gäller omyndig elev skall vårdnadshavare alltid kontaktas innan drogtest krävs. Om det finns ett
skriftligt medgivande från vårdnadshavaren kan drogtest göras även om det för tillfället inte går att
nå vårdnadshavaren, dock alltid med elevens medgivande.
Myndig elev kan säga nej till att vårdnadshavare kontaktas. Strikt juridiskt gäller då sekretess
gentemot vårdnadshavarna.

Förebyggande åtgärder
Ny elev på skolan erbjuds att frivilligt ingå ett kontrakt om drogfrihet under skoltiden på Vansbro
gymnasium.
Ambitionen är att vara en drogfri skola och vi klargör konsekvenser av konstaterat bruk av drog hos
elev:





Underrättelse till vårdnadshavarna
Anmälan till sociala myndigheter jml Sol 14kap 1§
Tillfällig avstängning av elev från skolan ur ett säkerhetsperspektiv
Anmälan till polismyndighet

Elever ges information och kunskap om droger under läsåret enl. gällande läroplan. Information ges
även vid kontakter med skolhälsovården t ex i samband med erbjudet hälsobesök.
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Aktiva åtgärder vid misstanke
Misstanke om att elev använt/använder droger
Misstanke kan baseras på att lärare eller annan personal får information av en annan elev, eller att
lärare, annan personal eller elev genom egna iakttagelser fattar misstanke. Det kan ibland handla om
en känsla av att det inte står rätt till med en elev, men att det inte finns direkt konkreta ”bevis”.
I detta läge bör kontakt tas med rektor eller elevhälsans personal för samråd. Rektor kallar till möte
med eleven, vårdnadshavarna och elevhälsans personal angående aktuell situation.
Elev får sedan möjlighet att inom elevhälsan lämna urinprov. Provtagning sker vid skolans
elevvårdsmottagning eller Landstingets vårdcentrals läkarmottagning. För att motverka möjligheter
till fusk lämnas prov under uppsikt av lämplig person.

Elev som nekar att lämna prov
Det är frivilligt att lämna prov. Om eleven nekar informeras hen om att detta innebär att misstanken
kvarstår och att andra åtgärder kommer att vidtas.
Skolan informerar vårdnadshavarna snarast möjligt om misstanken och att eleven nekar till att lämna
prov samt gör en anmälan till socialförvaltningen jml Sol 14kap 1§.

Provtagning utfaller negativt
Eleven har lämnat urinprov och resultatet påvisar ingen förekomst av droger. Beroende på den
problembild som givit upphov till misstanke om bruk av droger övervägs och bedöms behovet av
andra insatser inom elevhälsan.

Provtagning utfaller positivt
Eleven har lämnat urinprov och resultatet visar förekomst av en eller flera droger. Samtal hålls med
eleven som informeras om fortsatta åtgärder från skolans sida.

Vårdnadshavare informeras
Skolan (Rektor eller person inom elevhälsateamet) informerar vårdnadshavare om vad som
framkommit och informerar om fortsatta åtgärder från skolans sida. Skolan informerar om att
anmälan till socialförvaltningen kommer att göras.

Anmälningsskyldighet till socialförvaltningen
Skolan (Rektor eller person inom elevhälsateamet) lämnar anmälan jml Sol 14kap 1§* till
socialförvaltningen

Möte och handlingsplan
Rektor kallar till möte. I mötet deltar elev, vårdnadshavare, mentor, kurator, skolsköterska samt om
möjligt handläggande socialsekreterare.
Beslut fattas om eventuell tillfällig avstängning enligt Skollagen xkap x§
Beslut fattas om polisanmälan

Uppföljning
Elevhälsateamet samordnar insatser och uppföljning runt aktuell elev.
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Vad är en drog?
Droger är ämnen som påverkar kroppen och tankeverksamheten genom att framkalla rus.
Ett rus är ett kroppsligt och mentalt tillstånd när en person är påverkad av droger. Det kan
innehålla positiva och negativa känslor. Ruset påverkar omdömet, medvetenheten och
individens kontroll.
Till droger räknar man en del läkemedel, narkotika, lösningsmedel, narkosmedel,
dopingmedel samt alkohol och tobak.
Narkotika är läkemedel eller hälsofarliga medel med beroendeframkallande egenskaper eller
som kan framkalla eufori (lyckokänslor). Det finns massor av olika sorters droger – vi har t.ex
spice, alkohol, cannabis, olika centralstimulerande droger som amfetamin och kokain,
heroin, ecstacy, marijuana bara för att nämna några.
Alkohol och narkotiska droger är förbjudna i skolan och dess verksamhet.

Narkotika och lagen






Inneha, bruka eller på annat sätt hantera narkotika
Överlåta narkotika eller skaffa narkotika i syfte att överlåta den
Framställa narkotika
Anskaffa, bearbeta, transportera och /eller förvara narkotika för annans räkning
Bjuda ut narkotika till försäljning eller förmedla kontakt mellan säljare och köpare
OBS! Även bruket av narkotika är förbjudet enl. gällande lag

Ovanstående är brottsligt enligt narkotikastrafflagen (1968:64)

Dopning och lagen





Införa dopningsmedel i landet
Överlåta, framställa, förvärva i överlåtelsesyfte
Bjuda ut till försäljning
Inneha dopningsmedel

Ovanstående är brottsligt enligt Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
(Dopningslagen)

Alkohol och lagen






Folköl får ej säljas till den som är under 18 år
Man får inte överlåta eller köpa ut folköl till ungdomar under 18 år
Ungdomar under 18 år får ej serveras alkohol på restaurang
Vin, sprit eller starköl får ej säljas till den som är under 20 år
Man får inte överlåta eller köpa ut vin, sprit eller starköl till ungdomar under 20 år

Ovanstående är brottsligt enligt gällande alkohollag (2010:1622)
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