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Antagen av Skolledning 20180619

handlingsplan för drogförebyggande
och åtgärdande insatser

handlingsplan för drogförebyggande insatser och åtgärder på dlg
De la Gardiegymnasiet arbetar för att alla elever ska ha rätt till en skolmiljö fri från droger. Genom samarbete mellan elever, vårdnadshavare, skolpersonal, socialtjänst och polis, arbetar vi för
att motverka användning av droger på vår skola.

definition av droger

En drog är en substans som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Med droger
avses tobak, alkohol, narkotika, dopningsmedel, läkemedel som missbrukas och preparat som
sniffas. I text nedan när det skrivs om narkotika gäller samma åtgärder också för dopningsmedel,
läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.

anmälningsplikt

Anmälningsskyldigheten omfattar elev under 18 år och gäller missförhållanden som antingen är
kopplade till barnets hemmiljö eller barnets eget beteende.
För de elever som är över 18 år och som genom sitt eget beteende riskerar att skada sig själv finns
möjlighet för skolan att göra anmälan om sin oro till socialtjänsten. Det kan t.ex. röra sig om
alkoholmissbruk eller drogmissbruk.(SekrL 14:3)

dokument

Mötesprotokoll samt blankett för anmälan till socialtjänsten finns på skolans intranät.

lagstöd

Se bilaga 2

de la gardiegymnasiets mål är:
•
•
•

att verka för en hälsofrämjande och trygg arbetsmiljö fri från droger.
att undanröja droganvändning.
att förebygga ohälsa och förhindra tillbud och olyckor i skolan som en följd av droganvändning.

förebyggande insatser
•

De la Gardiegymnasiet skall bedriva ett systematiskt drogförebyggande arbete.

•

All personal ska kontinuerligt genomgå utbildning i drogfrågor.

•

Alla medarbetare ska uppmärksamma signaler som kan tyda på droganvändning som t ex
hög frånvaro, förändrat beteende, förändrat umgänge.

•

Information och diskussion om droger och dess skadeverkningar, attityd- och värderingsdiskussioner etc. återkommer kontinuerligt i undervisningen i exempelvis samhällskunskap,
naturkunskap/biologi och i skolsköterskornas hälsosamtal med eleverna i åk 1.

•

De la Gardiegymnasiet samarbetar med polis i förebyggande syfte.

•

Elever och vårdnadshavare ska vid varje skolstart ges tydlig information om skolans handlingsplan för drogförebyggande insatser och åtgärder.

•

Dessutom om tobakslagen, (1993:581) vilken säger att det råder förbud mot tobaksrökning på
hela skolans område.

•

Rökförbudet på skolområdet ska aktualiseras vid t.ex. klassråd, personalträffar, arbetsplatsträffar och samverkansmöten. Detta är en arbetsmiljöfråga som berör alla.

vid oro för att elev använder narkotika
•
•
•
•

•
•
•
•

Alla medarbetare på skolan ska omgående informera rektor vid oro om en elev använder narkotika.
Utredning startas.
Rektor eller den rektor delegerat till bjuder tillsammans med den skolpersonal rektor bedömer ska vara med, snarast in elev och, i de fall denne är omyndig, även vårdnadshavare, till ett
Elevmöte.
Vid Elevmöte fattas beslut om fortsatta åtgärder som dokumenteras i en handlingsplan (använd blankett Mötesprotokoll). Eleven kan komma att erbjudas att frivilligt lämna urinprov
för drogtest. Eleven skall då informeras om att testet är ett led i bedömningen av den aktualiserade misstanken.
Kommunens Rådgivningscentrum används som resurs vid drogtest. Kontakt tas med samordnaren på Rådgivningscentrum för att boka in en tid. Remiss (se bilaga 1) fylls i och lämnas till
Rådgivningscentrum.
Vid negativt drogtest (ingen otillåten substans funnen) fortsätter skolgången som tidigare.
Om elev inte medverkar till drogtest och oro kvarstår fattas beslut om fortsatta åtgärder som
dokumenteras i en handlingsplan (använd blankett Mötesprotokoll). Anmälan till socialtjänsten görs enl. SoL 14 kap 1§..
Handlingsplanen ska regelbundet följas upp så länge behov kvarstår.

vid konstaterad användning av narkotika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Rektor ansvarar för att vårdnadshavare och elev meddelas att anmälan görs till socialtjänsten
i elevens hemkommun.
Kontakt tas med socialtjänsten för att boka in tid för anmälningsmöte.
För elev skriven i Lidköpings kommun ansvarar socialtjänstens mottagningsfunktion för att
även personal från Rådgivningscentrum och Källan ska kunna medverka.
Rektor ansvarar för att vårdnadshavare och elev blir kallade till anmälningsmötet på skolan.
Vid anmälningsmötet med socialtjänsten, deltar från skolans sida
rektor eller den rektor delegerat till och den skolpersonal rektor bedömer ska vara med.
Vid anmälningsmötet framförs det som oroar och en skriftlig anmälan undertecknad av rektor lämnas till socialtjänsten.
En handlingsplan upprättas (använd blanketten Mötesprotokoll) i samverkan med eleven och,
i de fall denne är omyndig, även med vårdnadshavare och socialtjänst.
Socialtjänsten gör en förhandsbedömning för att besluta om att inleda en utredning eller
inte. Beslutet återrapporteras till skolan.
Rektor fattar beslut om tillfällig omplacering, skriftlig varning eller avstängning tills dokumenterad drogfrihet visas genom drogtest. Elev och vårdnadshavare ska ges tillfälle att yttra sig.
Eleven erbjuds undervisning på annan plats eller vid annan tidpunkt vilket framgår av handlingsplanen. Eleven ska genom drogtester visa drogfrihet. Vid första negativa testen fortsätter
studiegången som tidigare. Ytterligare två negativa drogtester ska lämnas för att försäkra sig
om fortsatt drogfrihet.
Fattat beslut enligt handlingsplan tas upp som sekretessbelagt ärende i utbildningsnämnden.
Handlingsplanen ska regelbundet följas upp så länge behov kvarstår.

åtgärder när elev är påverkad av narkotika
•

Den som misstänker att en elev på skolan, är påverkad av narkotika, ska omgående kontakta
rektor eller annan tillgänglig personal.

•

Eleven tas om hand på lämpligt sätt. Polis tillkallas vid behov.

•

Är eleven under 18 år kontaktas vårdnadshavare omgående. Rektor ansvarar för att anmälan
görs till socialtjänsten enl. SoL. 14 kap 1§ och rektor ansvarar även för att polisanmälan görs.

•

Är eleven över 18 år görs anmälan till socialtjänst och polis.

•

Rektor kallar till Elevmöte där punkterna under Vid konstaterad användning av narkotika/dopningsmedel följs.

åtgärder när elev är påverkad av alkohol
•
•
•
•
•
•

Den som upptäcker att elev är påverkad av alkohol under skoltid ska omgående kontakta rektor eller annan tillgänglig personal.
Eleven tas om hand på lämpligt sätt.
Är eleven under 18 år kontaktas vårdnadshavare omgående.
Rektor ansvarar för att anmälan görs till socialtjänsten enl SoL 14 kap 1§
Rektor bedömer vilka åtgärder som ska sättas in.
Rektor ansvarar för att en handlingsplan upprättas i samverkan med eleven och, i de fall denne är omyndig, även med vårdnadshavare och socialtjänst. Handlingsplanen ska regelbundet
följas upp så länge behov kvarstår.

vid innehav och/eller langning på skolan
•
•

Att inneha och langa narkotika och dopningsmedel är kriminella handlingar.
Langning till personer under 20 år är en kriminell handling även när det gäller alkohol. Elev
som på skolan ertappas med sådan handling ska omedelbart anmälas till socialtjänst och
polis av rektor.

vid användning av tobak
•
•
•

Alla, såväl elever som personal, ska ta personligt ansvar för att tobakslagen följs samt agera
aktivt genom tillsägelse när någon överträder den.
Vårdnadshavare informeras i förekommande fall.
Elevhälsan erbjuder stöd till de elever som önskar hjälp att sluta använda tobak.

Bilaga 1

DE LA GARDIEGYMNASIET
remiss drogtest elever de la gardiegymnasiet
Öppna mottagningen på Rådgivningscentrum drop-in måndag, onsdag och fredag kl 08:00-09:30
Datum:
Namn:
Födelseår:						Klass:

uppdrag
Drogtest (tre negativa)

Alkometertest (tre negativa)

återkoppling/remittent:
Alltid återkoppling oavsett provresultat
namn till den det ska återkopplas till:
Namn:
Telefon:
E-post:						

övriga upplysningar

Rektor eller den rektor delegerat till fyller i remiss. Remissen tas med vid första provtillfället eller
skickar till Rådgivningscentrum via internposten
•

Du får tre tider för drogtest/alkometer till

•

Du ansvarar för meddela eleven

•

Rådgivningscentrum

Informera med kort varsel inför varje tid då
testet ska var oförberett

Vid positivt test får du ytterligare tider för
drogtest/alkometer till Rådgivningscentrum.
Samordnare på Rådgivningscentrum
Martina Frisk tel: 0510-77 04 53
Mail: martina.frisk@lidkoping.se
Bet ref: ZLGYLIKA
Namn på bet ref: Lillemor Karlsson

Bilaga 2

utdrag ur skollagen 2010:800 kap 5 -trygghet och studiero
utredning

9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt
eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds.
Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare.
Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en
sådan utredning inledas.
10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket ska
rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende. Skriftlig varning
11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om
eleven inte ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.

tillfällig omplacering

12 § I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan får rektorn besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller undervisas på annan plats inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som avses i 9 § första stycket inte varit
tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och
studiero.
Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.
Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket
gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor.

tillfällig placering vid en annan skolenhet

13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra omständigheter
inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa undervisningen vid
en annan skolenhet. Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid
den mottagande skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan placeringen genomförs. Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med
stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre
tid än fyra veckor.

avstängning i de frivilliga skolformerna

17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om
1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid 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.
Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om
omedelbar avstängning.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. Lag (2015:482).

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 eller särskild utbildning för vuxna,
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. Lag (2015:482).

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.

utdrag ur socialtjänstlagen 2001:453 14 kap.
anmälan om missförhållanden
14 kap. anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden
om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter
som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på
socialtjänstens område.
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 första stycket är skyldiga att
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov
av stöd och skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2015:982).
1 a § Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 §
ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Lag (2012:776).
1 b § Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har inletts,
inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om
det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Lag (2012:776).
1 c § Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till
socialnämnden. Lag (2012:776).

UTDRAG UR ARBETSMILJÖLAGEN
Kapitel 1 - Lagens ändamål och tillämpningsområde
1§
Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en
god arbetsmiljö.
Kapitel 3
1a §
Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. (Paragrafen
ändrad genom 1994:579)
2§
Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa
eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

