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Drogpolicy för SG/Broby
På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever
och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Vi ska verka för ett aktivt samarbete mellan skola, hem, elever, studenter,
socialtjänst och polis för att förebygga, tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot
drogmissbruk.
I detta dokument avses med ”drog” alkohol och dopingmedel, narkotika
samtnarkotikaklassade läkemedel.

Mål
Att alla elever och studenter ska ha en drogfri studietid.
Att garantera en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö.
Att förebygga och förhindra missbruk av droger bland elever och studenter.

Strategi
Skolans personal kommer att lägga sig i och vara frågvis så fort misstanke om
droganvändning uppkommer. På så vis får frågvisheten en förebyggande effekt.
Vårdnadshavare eller motsvarande skall informeras om vår drogpolicy och
handlingsplan.
Uppstår misstankar om missbruk genom rykten, elev eller kollega lämnar uppgifter
och/eller egen observation skall lärare/övrig personal kontakta elevhälsan.
En bra fungerande frånvarokontroll är ett viktigt verktyg eftersom hög frånvaro
oftast är den första signalen skolan får om att eleven är i problem av något slag.
Är misstanken om drogmissbruk så stark att eleven erbjuds att lämna urinprov till
ett drogtest för att befästa eller undanröja misstankar om missbruk, skall samtidigt
en anmälan till socialtjänsten göras (se under rubrik Handlingsplaner).
Drogtester tas vidare när vissa APL platser så fordrar.
Rökning kan vara en bland andra inkörsport till drogmissbruk. Skolan skall därför
arbeta förebyggande mot rökning.
I början av varje läsår behandlas drogpolicy och handlingsplan av
klassföreståndare och elever i alla klasser.

Riktlinjer för samverkan
Skolan ska medverka till att ett nära samarbete mellan skola, hem, socialtjänst och
polis kommer till stånd. Detta bedöms vara av största vikt för att effektivt kunna
motverka droganvändning och spridning av droger i Sunne kommun i stort och för
att snabbt kunna hjälpa enskilda individer att komma ur sitt missbruk. Samarbetet
sker både i formella som informella grupperingar.
Vi anser att all information som är av betydelse för en elevs skolsituation så snart
som möjligt skall komma till vårdnadshavarnas kännedom och att ansvaret för
detta ligger på skolan och i första hand klassföreståndarna.
Om myndig elev kan göra troligt att en kontakt med hemmet skulle innebära att
eleven själv eller någon honom närstående skulle lida men, avstår skolan från
kontakten i enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

1 Ungefär en tredjedel av gymnasieskolans elever har fyllt 18 år. Det innebär att de inte har
någon vårdnadshavare utan de är myndiga. Denna grupp kan i sin tur delas upp i elever som
fortfarande bor hemma och elever med eget boende. För myndiga elever som fortfarande bor
hemma bör information lämnas till hemmet då drogproblem kan få familjeekonomiska
konsekvenser och föräldrarna är fortsatt försörjningsansvariga så länge berörd elev går i
gymnasieskolan.

Handlingsplaner
Uppstår misstankar om missbruk genom rykten, elev lämnar uppgifter och/eller
egen observation skall lärare/övrig personal genast kontakta elevhälsopersonalen
eller skolledning.
–

Personal som ingår i elevhälsoteamet samtalar genast med eleven om
misstankarna. Man skall vara minst två personer som har detta samtal
med eleven.

–

Vid grundad misstanke erbjuds eleven ett drogtest och den omyndige
elevens vårdnadshavare kontaktas av personal i elevhälsoteamet eller
rektor. För myndig elev krävs endast elevens samtycke.

–

Vårdnadshavare skall tydligt delges på vilka grunder skolan misstänker
att missbruk förekommer. Informera om skolans skyldighet att anmäla
misstanke om missbruk till socialtjänsten i elevens hemkommun (14 kap
1 § SoL)

–

Rektor sammankallar snarast till elevvårdskonferens.

–

Under elevvårdskonferensen tas en åtgärdsplan med tydlig
ansvarsfördelning fram.

–

Omyndig elev som misstänks använda droger anmäls av rektor till
socialtjänsten i elevens hemkommun. Elev som fyllt 18 men ej 20 anmäls
av rektor till socialtjänsten i elevens hemkommun.

–

Om drogtest är negativt avskrivs inte ärendet automatiskt utan uppföljning
och erbjudande om drogtest fortsätter till ärendet helt kan avskrivas.

–

För myndig elev förespråkas skriftligt samtycke från eleven angående
kontakt med vårdnadshavare

Vid konstaterad drogaktivitet
–

Elevvårdskonferens anordnas av skolan Elevhälsa och Skollagen 2 Kap
25 § tillämpas

–

Åtgärdsplan aktiveras av vilken det framgår att ärendet överlämnas till
socialtjänsten för en serie av provtagningar.

–

Frågor om behandling hänskjuts till socialtjänsten

–

Elevvårdspersonalen håller sig, efter samtycke från vårdnadshavare
och/eller elev, fortlöpande informerad om behandlingsresultat via
socialtjänst

–

Berörd personal hålls informerad efter samtycke från vårdnadshavare
och/eller elev

–

Om missbruk fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ fortsätter
tillämpningen av Skollagen 2 Kap 25 §

Åtgärder när elev är drogpåverkad
–

En akut drogpåverkad elev skall efter kontakt med vårdnadshavare eller
motsvarande avvisas från skolan och omhändertas på ett betryggande
sätt

–

Rektor sammankallar snarast till elevvårdskonferens

–

Anmälan ska ske till socialtjänsten

–

Polis tillkallas vid behov

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger
på skolan
–

Skolledning och elevvårdsteam kontaktas.

–

Rektor gör polisanmälan

–

Anmälan ska ske till socialtjänsten

–

Vårdnadshavare för omyndig elev underrättas

Utdrag ur skollagen, kapitel 5:
Avstängning i de frivilliga skolformerna
17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen
besluta att helt eller delvis stänga av en elev om
1.

eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid

1.

bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,

2.

eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,

3.

eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för
kränkande behandling, eller

4.

elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers
trygghet och studiero.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.
Avstängningstid i de frivilliga skolformerna
18 § Beslut enligt 17 § får inte avse avstängning under längre tid än två veckor
under ett kalenderhalvår, om inte annat följer av andra stycket.
Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har
uppnåtts eller om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med
hänsyn till elevens uppträdande. Ett beslut om avstängning enligt 17 § får dock
inte avse längre tid än återstoden av pågående kalenderhalvår och tre ytterligare
kalenderhalvår.
Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 17 § tredje stycket gäller till dess
huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om
huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet,
får beslutet förlängas med ytterligare en vecka.
Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag
19 § Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss
utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, om
1.

det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är
arbetsplatsförlagd, och

2.

det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.
Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är
uppfyllda och det är nödvändigt på grund av brådskande omständigheter, får
rektorn besluta om omedelbar avstängning.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket.
Avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag
20 § Ett beslut om avstängning enligt 19 § ska avse viss tid eller gälla utan
tidsbegränsning.
Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 19 § tredje stycket gäller till dess
att huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om
huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet,
får beslutet om omedelbar avstängning förlängas med ytterligare en vecka.
Inhämtande av yttrande
21 § Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 §
ska eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig.
Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske
med socialnämnden.
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut
som avses i 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år
ska även socialnämnden informeras om beslutet.

Utdrag ur socialtjänsten 14 kap.
Anmälan om missförhållanden
1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden
behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter
inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden
om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är
anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem
som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör
barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälsooch sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i
stället vad som sägs i tredje stycket.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas
sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket
är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för
utredning av ett barns behov av skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen
(1993:335) om Barnombudsman. Lag (2003:407).
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