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INLEDNING 

 

Skolan har ett ansvar för att motverka bruk av droger. Skolan är en arbetsplats där både elever 

och personal har rätt till en trivsam och trygg arbetsmiljö. En god arbetsmiljö förutsätter att 

skolan är drogfri. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete ska skolan bidra till att skapa 

goda livsvillkor för både elever och personal. Det är viktigt att skolan tar ansvar för att tidigt se 

och upptäcka elever i riskzonen samt ingripa och stötta där behov finns för att på så sätt 

förebygga missbruk. 

 

 

 

DEFINITIONER 

 

Med elever avses alla personer som är inskrivna vid Sandbackaskolan för studier. 

 

Med droger avses: 

 ALKOHOL 

 NARKOTIKA (Narkotiska preparat som hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy m.fl. samt 

narkotikaklassade läkemedel, som ej används för medicinskt bruk) 

 DOPNINGSMEDEL (Anabola steroider, tillväxthormon, testosteron och dess derivat) 

 SNIFFNINGSMEDEL (Lösningsmedel, lim, gaser m.m. som används i berusningssyfte.) 

 

 

 

ANSVAR 

 

Rektorerna på skolan har det övergripande ansvaret för det drogförebyggande arbetet. Alla 

vuxna har som förebilder för barn och ungdomar också ett ansvar att bidra till en drogfri 

skolmiljö och hålla debatten kring attityder, normer och värderingar levande. 
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DETTA GÄLLER PÅ SANDBACKASKOLAN 

 

Skolan har både möjlighet till och ansvar för, att påverka barn och ungdomars attityder till 

droger. Ett sätt är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller på Sandbackaskolan. 

Självklart förhåller vi oss också till svensk lagstiftning, den kan du ta del av längst bak i detta 

dokument. Här följer vår skolas mål för alkohol, narkotika, sniffning och dopning. 

 

 

Alkohol: 

Nolltolerans gäller mot alkohol inom skolans område och i samband med aktiviteter som sker i 

skolans regi. Detta gäller elever, personal, föräldrar och övriga vuxna. Alkohol får inte förvaras 

inom skolans område. 

 

All personal skall vara uppmärksam på tendenser, tecken och spår som tyder på att elever har 

eller riskerar att hamna i ett alkoholberoende. Sådana misstankar, även om de inte pekar mot 

någon specifik person, skall rektor informeras om. Rektor kontaktar elevhälsan och 

mentorer/klasslärare som kan följa upp detta i samtal samt i undervisningen. 

 

 

Sniffning, dopning och narkotika: 

Nolltolerans gäller mot narkotika, dopning och sniffning inom skolans område och i samband 

med aktiviteter i skolans regi. Detta gäller elever, personal, föräldrar och övriga vuxna.  

 

All personal ska vara uppmärksam på tendenser, tecken och spår som tyder på att elever 

använder narkotika, dopnings- eller sniffningsmedel. Sådana misstankar, även om de inte pekar 

mot någon specifik person, ska rektor informeras om. Rektor kontaktar elevhälsan och 

mentorer/klasslärare som kan följa upp detta i samtal samt i undervisningen. 

 

Som en brottsförebyggande insats kan narkotikahundar komma att användas för sökning i 

skolans lokaler. På förfrågan från skolans rektor kommer polisen med knarkhundar och går 

igenom skolan i förebyggande syfte.  

 

 

All personal vid skolan har anmälningsplikt till socialtjänsten vid misstanke om att barn far 

illa. 
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 SKOLANS FÖREBYGGANDE ARBETE 

 

 Skolan är en drogfri arbetsplats 

 

 All personal och alla elever ska vara väl förtrogna med drogfrågor. 

 

 Alla elever, personal och vårdnadshavare/god man ska ha god kännedom om skolans 

policy och handlingsplan så det blir ett levande dokument. Detta sker via broschyren 

”Välkommen till Sandbackaskolan”. I början av varje läsår får personalen en repetition 

av policyn och handlingsplanen. Drogpolicy och handlingsplan kommer att behandlas av 

mentor och elever i alla klasser. Nyanställd personal får information i samband med att 

de tillträder. Drogpolicy/handlingsplan ska finnas på skolans hemsida. 

Ansvarig: Rektorerna 

 

 Värdegrundsfrågor kring hälsa/droger skall finnas på schemat kontinuerligt genom 

planerade informationsinsatser samt i det vardagliga skolarbetet exempelvis vid 

mentorsträffar. 

Ansvarig: Rektorerna, lärarna och elevhälsan 

 

 Vårdnadshavare/god man eller motsvarande* ska informeras om policy och 

handlingsplan vid föräldramöten i åk1, utvecklingssamtal åk2 och 3 samt via hemsidan.  

Ansvarig: Rektorer och mentorer 

 

 Genom hälsosamtalen och motiverande samtal jobbar elevhälsan förebyggande med 

enskilda elever 

Ansvarig: Elevhälsan och mentorer 

 

 Elevhälsan har övergripande kunskap om hälsoläget. Elevhälsan deltar vid 

klasskonferenser samt ofta vid elevutvecklingsträffar samt framtidssamtal. 

Ansvarig: Elevhälsan 

 

 Skolan ska agera tidigt på signaler från elever i riskzonen/med riskbeteende. All personal 

är skyldig att föra dessa signaler vidare till mentor och rektor. Samarbete med 

socialförvaltning, polis, fritidsgården eller annan resurs kan också bli aktuellt. För 

ytterligare åtgärder se handlingsplan. 

Ansvarig: Rektorer och all personal 

 

 Även i förebyggande syfte kommer narkotikahundar användas för sökning i skolans 

lokaler 

 

 Sandbackaskolan bedriver undervisning för körkort B, C och CE. Målet är att samtliga 

utbildningsfordon skall ha alkolås och ska vid utbyte utrustas med detta.  

 

 
*  Ungefär en tredjedel av gymnasieskolans elever har fyllt 18 år. Det innebär att de inte har någon 

vårdnadshavare utan är myndiga. För myndiga elever bör information lämnas till hemmet då 

drogproblem kan få familjeekonomiska konsekvenser och föräldrarna är fortsatt försörjningsansvariga 

så länge berörd elev går i gymnasieskolan. 
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HANDLINGSPLAN  

 

Ansvarig: Rektorerna i samarbete med all personal 

 

 

Vid misstanke om alkoholpåverkan/alkoholberoende/drogaktivitet: 

 Vid misstanke om att en elev missbrukar ska berörd mentor/klasslärare kontaktas som i sin 

tur kontaktar ansvarig rektor och elevhälsan. 

 Annan orsak till påverkan hos eleven ska om möjligt uteslutas. 

 Mentor kontaktar omedelbart elev och vårdnadshavare/god man om elev är omyndig vid 

misstanke om alkohol/drogaktivitet. 

 Omedelbar kontakt tas med försörjningsansvarig om myndig elev ger samtycke. 

 Rektorerna ansvarar för att socialtjänsten kontaktas vid behov. 

 Ansvarig rektor sammankallar snarast till elevutvecklingsträff med berörda parter. 

 Under elevutvecklingsträffen överenskommes om en individuell handlingsplan med tydlig 

ansvarsfördelning. Alkohol- och/eller drogtest förespråkas. För rutiner vid alkohol/drogtest 

se sid. 11.  

 Om elev inte medverkar till drogtest kvarstår misstanken och socialtjänsten kontaktas. 

 Om drogtest är negativt avskrivs inte ärendet automatiskt, utan slumpmässig provtagning 

och uppföljning kan fortsätta tills ärendet kan avskrivas. 

 Elevhälsan kan förmedla stöd till både elev och förälder/vårdnadshavare/god man. 

 Provtagning under utredningen begärs av socialförvaltningen eller vårdnadshavare/god 

man och genomförs inte av skolans personal.  

 

 

Åtgärder när elev är alkohol/drogpåverkad på skolan 

 Ansvarig rektor och mentor ska omedelbart informeras. 

 En akut alkohol/drogpåverkad elev ska efter kontakt med vårdnadshavare/god man eller 

motsvarande avvisas från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt. Berörd 

personal kontaktar elevhälsan som i samråd med ansvarig rektor och mentor beslutar vem 

som kontaktar vårdnadshavare/god man eller motsvarande, samt vem som ser till att eleven 

omhändertas. Får skolan inte tag på vårdnadshavare/god man eller motsvarande tas 

kontakt med socialtjänsten.  

 Om eleven är myndig tas kontakt med socialtjänsten så eleven kan avvisas från skolan och 

omhändertas på ett betryggande sätt. 

 Ansvarig rektor kallar till elevutvecklingsträff. 

 Polis tillkallas vid behov. Ansvarig rektor ska, om elev är drogpåverkad, genast göra 

polisanmälan. 
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Vid alkoholberoende/drogaktivitet 

 Frågor om behandling hänskjuts till socialtjänsten. 

 Elevhälsopersonalen håller sig, efter samtycke från vårdnadshavare/god man och/eller 

elev, fortlöpande informerad om behandlingsresultat via behandlingsenhet respektive 

socialtjänst. 

 Berörd personal hålls informerad efter samtycke från vårdnadshavare/god man och/eller 

elev. 

 Om missbruk fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ fortsätter tillämpningen av 

gymnasieförordningens 6 kap § 22-25. 

 

 

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger 

 Skolledning och elevhälsoteam kontaktas. 

 Ansvarig rektor gör polisanmälan. 

 

 

 

All provtagning vid misstanke om alkohol/drogpåverkan genomförs vid vårdcentralen som har 

speciellt framtagna rutiner för detta. Se bilaga i slutet av dokumentet. 
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Detta kan du som elev göra om du misstänker att någon annan elev eller personal i skolan 

använder droger: 
 

Prata med någon vuxen i skolan som du har förtroende för. Det är viktigt att någon vuxen får 

veta, så personen får rätt hjälp. 
 

 

Detta kan du göra som förälder: 

 

Om du som förälder/vårdnadshavare/god man känner oro för ditt barn eller någon annan elev 

på skolan, kontakta kurator, skolsköterska eller rektor på skolan för att få råd och stöd. 

Telefonnummer hittar du på nästa sida. 

 

Nedan kommer några råd för vuxna som bevisats vara verksamma för att påverka ungas 

förhållande till alkohol: 

 

 Bry dig om ditt barn/tonåring! Prata, diskutera och lyssna så mycket som möjligt. En god 

relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn. 

 Var tydlig med att du inte tillåter användning av någon form av droger (tobak, alkohol eller 

narkotika). 

 Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till tobak, alkohol och narkotika. Det kan vara 

skönt att ha en förälder/vuxen att skylla på för att kunna säga nej. 

 Medverka inte själv till langning, d.v.s. bjud inte och köp inte ut alkohol. Forskning visar 

att den som blivit bjuden hemma dricker mer än den som inte gjort det. 

 Gör överenskommelser och håll dem när det gäller övernattningar och utetider. 

 Var vaken när din tonåring kommer hem, så ser du i vilket skick han/hon är. Berätta också 

att du kommer att göra det! 

 Skjutsa och hämta, eller kom överens med någon annan vuxen du litar på att göra det. 

 Håll kontakten med andra föräldrar/vuxna med barn i samma ålder. 

 

Du är inte ensam! 
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HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU BEHÖVER RÅD OCH STÖD 

 

 

Befattning Namn Telefon e-post 

Rektor Lars-Håkan Andersson 0960-156 01 

070-5569054 

larshakan.andersson@arvidsjaur.se  

 

Rektor Nils-Åke Asplund 0960-156 74 

072-5621082 

nils.asplund@arvidsjaur.se    

 

Skolsköterska Jessica Sehlstedt 0960-15700 jessica.selstedt@arvidsjaur.se  

Skolkurator Anna Renberg 0960-156 57 

 

anna.renberg@arvidsjaur.se  

Socialtjänsten 

Arvidsjaur 

Begär att få prata med 

socialsekreterare på 

individ- och 

familjeomsorgen 

0960-155 00 

(vxl) 

- 

Pärlan 

– öppenvård 

för missbruk 

Mona Larsson 

Dahlberg 

0960-155 59 

070-668 17 64 

mona.larsson-dahlberg@arvidsjaur.se  

Polisen - 0960-114 14  

(vxl) 

- 

Vårdcentralen 

Arvidsjaur 

- 0960-575 00 

(vxl) 

- 

 

mailto:larshakan.andersson@arvidsjaur.se
mailto:nils.asplund@arvidsjaur.se
mailto:jessica.selstedt@arvidsjaur.se
mailto:anna.renberg@arvidsjaur.se
mailto:mona.larsson-dahlberg@arvidsjaur.se
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Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
Rökning är förbjuden i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan 
verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus 
vid förskolor och fritidshem, 
 

 Alkohollagen (2010:1622) 
Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas eller annars lämnas ut till den som 

inte har fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande den som inte har fyllt 18 år. 

 

 

Narkotikastrafflagen (1968:64) 
Vad som är narkotika definieras i 8 § Narkotikastrafflagen. All hantering av narkotika (eget bruk, 

innehav, transportera, förvara, sälja) är olaglig enl. svensk lag. 

 

 

Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969) 
Vad som är dopningsmedel definieras i 1 § Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. All hantering 

av dopningsmedel är olaglig enl. svensk lag. 

 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 1 § (även Skollagen 1985:1100 1 kap 2a§)  
All personal inom skolan är skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn 

och ungdomar under 18 år far illa, t ex vid användning av droger. 

 

 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 1 kap 1 § 

Skolan är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en god arbetsmiljö. 
 


