Alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan för
Norrköpings Lärlingsgymnasium
Vår alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan är framtagen i enlighet med
Arbetsbok - Barn och unga 10-20 år i risk att utveckla eller som har kriminellt
beteende och/eller missbruk, vilken är framtagen i samarbete mellan Polisen,
Region Östergötland och Norrköpings kommun.
Norrköpings kommunala gymnasieskolor arbetar för en drogfri skola och vi arbetar
utifrån denna gemensamma övergripande drogpolicy och handlingsplan. Skolans
möjligheter och skyldigheter relegeras även av lagar; Tobakslagen,
Narkotikastrafflagen, Arbetsmiljölagen, Socialtjänstlagen, Dopinglagen och
Skollagen.

Vårt övergripande mål
På Norrköpings kommunala gymnasieskolor vill vi erbjuda våra elever och vår
personal en skyddande skol- och arbetsmiljö fri från droger. Utifrån vår omtanke om
varandra vill vi stödja elever och anställda till ett drogfritt liv. Utgångspunkten är att
skolan är en arbetsplats.
Vårt hälsofrämjande arbete har målet att våra elever ska ges de bästa
livsförutsättningarna.

Lagen och vårt perspektiv
Vad gäller bruk av tobak har gymnasieskolorna varsin separat tobakspolicy.
Vi har nolltolerans mot alkohol, dopingpreparat och narkotika. Enligt lagen är det
förbjudet att äga, vara påverkad eller ta befattning med narkotika. Vid misstanke om
missbruk vidtar vi adekvata åtgärder. Av det skälet är de angeläget att elever,
föräldrar och personal känner till vår alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan.
Skolorna samverkar med Moa-mottagningen, Socialtjänsten, Polisen och
vårdnadshavare redan vid oro för alkohol- och/eller drogproblem.
Vid behov kan en elev avvisas och i allvarliga fall stängas av från skolan. Det kan
ske om hen utgör fara för sig själv eller människor omkring sig eller stör
undervisningen.
Rektor är ansvarig, men kan delegera uppdraget till kurator, skolsköterska eller
mentor.
Elevskåpen är skolans egendom som eleverna disponerar för förvaring av
läromedel och personliga saker. Vid misstanke om att droger förvaras i skolan kan
skolan utan förvarning öppna och gå igenom elevskåpen.

Förebyggande arbete
Under läsåret 2018/2019 planeras nedanstående insatser:
▪ Föräldrainformation vid första föräldramötet för år l. Alkohol- och drogpolicy samt handlingsplan presenteras och information ges om föräldrarnas roll under gymnasietiden och
samarbete mellan skola och föräldrar.
▪ Handlingsplanen mot alkohol och droger förankras och diskuteras under höstterminen
tillsammans med eleverna vid mentorstid i varje årskurs.
▪ Don't Drink & Drive under höstterminen.
▪ TRUNK - Temadag för Trygga Ungdomar i Norrköping. Samtliga elever har möjlighet att
delta under höstterminen.
▪ Ordningsregler gällande alkohol och andra droger i samband med speciella arrangemang i syfte att minska alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem förankras hos
personal och elever.
▪ Föreläsning ”Vett och etikett på krogen” för elever i år 3.
▪ Representanter från elevhälsan deltar i kommunens nätverk kring alkohol- och narkotikafrågor och samverkar med polis, socialtjänst och andra myndigheter.
▪ Skolorna samarbetar med Polisen avseende spontana sök med droghundar.
▪ Skolorna genomför slumpvisa drogtester på samtliga yrkesprogram.

Slumpvisa drogtester
Enligt Arbetsmiljölagen skall skolan förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en
bra arbetsmiljö. Många av våra elever kommer under sin utbildning att genomföra
praktiska arbetsmoment i de olika kurserna och även finnas ute på
arbetsplatsförlagda lärande. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det därför viktigt för oss
som skola och ansvariga för elevernas arbetsmiljö att på olika sätt förebygga t.ex.
arbetsskador.
Vi utför slumpmässiga drogtester för att det underlättar för ungdomar att stå emot
grupptryck och våga säga nej. Det bidrar även till en säkrare arbetsmiljö och
vetskapen om att kunna bli ertappad med droger har ett preventivt värde.

Handlingsplan mot alkohol och droger
Rutin när elevuppträder berusad eller luktar alkohol
Personal som uppmärksammar att en elev är påverkad ska se till att:
▪ Informera vårdnadshavare om eleven är omyndig.
▪ Eleven omhändertas på ett betryggande sätt och avvisas från skolan.
▪ Elevhälsopersonal och skolledning informeras.
Vid behov kallar rektor till elevkonferens för att upprätta ett åtgärdsprogram. Anmälan till
socialtjänsten kan bli aktuell (Socialtjänstlagen 14 kap 1§).

Rutin vid misstanke om droganvändning hos elev
1.a Vid akut påverkan
• Polis tillkallas
1. b Misstanke om droganvändning hos elev - oro
▪ Den som misstänker att en elev använder droger kontaktar rektor.
▪ Rektor avgör vem eller vilka som agerar vid kontakt med vårdnadshavare och eventuellt socialtjänst eller polis.
▪ Rektor är ansvarig, men kan delegera till exempelvis elevhälsopersonal eller mentor.
2. Samtal med elev
▪ Samtal hålls med eleven angående misstankarna. Skolledare och elevhälsopersonal eller mentor ansvarar för att samtalet genomförs och att två vuxna deltar.
▪ Eleven ges eventuellt möjlighet att berätta hemma själv.

3. Kontakt med vårdnadshavare och eventuellt andra aktörer
▪

Moa-mottagningen kontaktas vid behov för tidsbokning.

▪

Samtal hålls med vårdnadshavare angående misstankar. Om den unge fyllt 18 år
sker kontakten efter att samtycke erhållits. Tid för orossamtal på Moa-mottagningen
förmedlas.

▪

Vid första mötet på Moa-mottagningen sker ett orossamtal där fortsatt planering
görs. Vårdnadshavare ska delta vid besöket om eleven är under 18 år. Skolan närvarar vid alla besök där de initierat en oro, om samtycke ges. Vid samtycke ska
skolpersonal också närvara vid utlämnande av eventuella provsvar.

▪

Om situationen kräver det, gör rektor anmälan till socialtjänst.

▪

Vårdnadshavare bjuds in till möte som bör hållas utan dröjsmål, helst samma dag.

▪

Vid misstanke om narkotikainnehav eller langning på skolan kontaktas alltid polis.
Rektor kontaktar polis för att ge polisen information om var och när narkotika misstänks finnas i området.

▪

Rektor fattar beslut om det finns moment av undervisningen eleven bör stängas av
från.

▪

Man bör på skolan diskutera kring situationer som kan uppkomma, exempelvis om
föräldrar nekar till drogtest samt om misstanke kvarstår trots negativt drogtest. När
misstankar kvarstår finns anmälan till socialtjänsten kvar och skolans personal behöver ha fortsatt uppsikt över elevens beteende.

Omhändertagande av alkohol eller droger i skolan
▪ Om en elev ertappas med alkohol omhändertas alkoholen av rektor eller annan
skolpersonal, som kontaktar polisen. Om eleven är under 20 år, rör det sig om langning, därför hamnar ärendet hos polisen.
▪

När det gäller övriga droger kontaktar rektor polisen samt vårdnadshavare.

▪

Rektor kallar till elevkonferens för att ev. upprätta ett åtgärdsprogram.

▪

Anmälan till socialtjänsten övervägs.

Åtgärder vid misstanke om försäljning av alkohol och droger i skolan
▪ Misstanke om langning eller försäljning av alkohol eller droger polisanmäls alltid av
rektor. Vid misstanke om brott har skolans personal rätt att öppna elevskåp.
▪ Rektor kallar till elevkonferens för att upprätta ett åtgärdsprogram.
▪ Anmälan till socialtjänsten övervägs.

Myndiga elever
För myndiga elever gäller särskilda bestämmelser. Samverkan och
informationsutbyte samt att kontakt tas med förälder eller motsvarande kräver
samtycke från eleven och efterfrågas vid första mötet. Om eleven samtycker bör
även förälder eller motsvarande delta vid provtagning på Moa-mottagningen.
Det finns möjlighet att anmäla droganvändande till socialkontoret om elevmyndig,
även om anmälningsplikten upphör vid 18 år. (Offentlighets- och sekretesslagen 10
kap. 27 §) Ovanstående gäller även för elev folkbokförd i annan kommun.

