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Alkohol- och drogpolicy för  

Stora Segerstad Naturbrukscentrum  
 

 

Definition – vad är droger? 
 

Med droger avses tobak, alkohol, narkotiska preparat, medel som används vid sniffning samt 

dopingpreparat. 

 

Bakgrund – varför har vi en alkohol- och drogpolicy? 
 

Droger orsakar psykisk, fysisk och/eller social ohälsa för den enskilde eleven och dennes 

familj. Droger i skolan påverkar skolans arbetsmiljö negativt både för elever och personal vad 

gäller trygghet, säkerhet och öppenhet. 

 
 

 Skolan ska vara en tobaks- och drogfri miljö. Det gäller såväl på skolans område som 

vid andra aktiviteter som arrangeras i skolans regi utanför skolområdet. Se vidare i 

skolans ordningsregler. 

 

 Skolan ska bedriva ett drogförebyggande arbete, bl.a. för att tidigt uppmärksamma de 

som riskerar sin hälsa och utveckling. Se handlingsplan på följande sidor. 

 

 Skolan ska verka för att elever med drogproblem ska få adekvat och tidig hjälp. 

 

 All personal, elever och elevers vårdnadshavare ska vara informerade och förtrogna 

med skolans Alkohol- och drogpolicy. 

 

 Samarbete mellan skolan och vårdnadshavare ska eftersträvas även då elev fyllt 18 år, 

men då krävs elevens medgivande i fall om rehabiliteringsarbete. 

 

 

 
Fortsättning nästa sida 
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Handlingsplan – hur vi arbetar förebyggande och åtgärdande 

 
Förebygga 

 

 Rektor ansvarar för att drogförebyggande arbete sker kontinuerligt på skolan. 

 Rektor ansvarar för att alkohol- och drogpolicyn och dess handlingsplan sprids till all 

personal, till alla elever och elevers vårdnadshavare. 

 Mentor ansvarar för att vårdnadshavare vid första föräldramötet i årskurs 1 får 

information om skolans alkohol- och drogpolicy. Policyn ska även finnas på skolans 

hemsida och bland dokument i Vklass. 

 Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal till alla elever i årskurs 1, där frågor om droger 

lyfts. 

 Skolan samarbetar med andra instanser som t.ex. kommun, region och polis. 

Uppmärksamma, åtgärda 

 

Tobak 

 Enligt svensk lag råder rökförbud inom skolans område. 

 Den som röker på skolans område anvisas till en plats där rökförbud inte råder. 

 Dialog om elevs nyttjande av tobak/nikotin förs med elev och vårdnadshavare under 

utvecklingssamtalen. 

 Skolhälsovården kan erbjuda tobaksavvänjning individuellt eller i grupp. 

Alkohol 

 Alkoholpåverkad elev avvisas från skolområdet på ett betryggande sätt.  

 Alkoholhaltiga drycker på skolans område beslagtas och hällas ut av skolans personal. 

 Elev som påträffats alkoholpåverkad på skolans område (eller i samband med annan 

av skolan anordnad aktivitet) kallas till samtal med någon ur skolans elevhälsoteam. 

Därefter följer en rutin som beskrivs vidare i skolans ordningsregler. 

Narkotika, dopningsmedel, preparat för sniffning: 

 Om du som elev känner dig orolig för att någon annan elev på skolan missbrukar 

droger – vänd dig till någon i personalen som du har förtroende för. 

 Om du som personal misstänker att någon elev missbrukar droger – vänd dig till rektor 

eller elevhälsan. 

 Om du som vårdnadshavare är orolig för att din tonåring missbrukar droger – kontakta 

elevhälsan på skolan men gärna också socialtjänsten i din hemkommun för rådgivning. 

 Elevhälsa och skolledning samverkar med vårdnadshavare och andra instanser inom 

t.ex. kommun, region och polis. 

 

Fortsättning nästa sida 
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Vid misstanke om att elev brukar narkotika eller dopningspreparat och/eller sniffar 

 

 Rektor ansvarar för att misstankarna utreds, eleven kallas till samtal. 

 Vårdnadshavare involveras – samtycke till detta krävs om berörd elev är myndig. 

 Kontakt tas med Ung Individ i Gislaveds Kommun som kan göra drogtest.  

 Misstänkt drogmissbruk, även om misstankarna är svårbedömda eller obestyrkta, ska 

anmälas till Socialtjänsten i elevens hemkommun. Det är Socialtjänsten som vidare 

undersöker och utreder eventuella behov av åtgärder. 

 

Vid konstaterat bruk av narkotika, dopningspreparat och/eller preparat för sniffning 

 

 Konstaterat missbruk anmäls till Socialtjänsten i elevens hemkommun. 

 Handlingsplan ska upprättas. Rektor ansvarar. 

 Elev som inte följer upprättad handlingsplan kan bli avstängd helt eller delvis från 

undervisningen enligt Skollagen 5 kap § 6-17. 

 


