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Norra Real
Handlingsplan vid droghantering och droganvändning
Norra Real skall vara en drogfri skola.
Med droger avser vi alkohol, narkotika samt anabola steroider. Ingen hantering eller
användning av droger skall förekomma på skolan.
För att skapa en trygg och god arbetsmiljö krävs ett gemensamt förhållningssätt och samarbete
mellan elever, föräldrar, skolpersonal och andra instanser i samhället.
MÅL
•
•
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Verka för en hälsosam och trygg arbetsmiljö
Förhindra spridning av droger på skolan
Förhindra missbruk av alkohol och narkotika samt narkotikaklassade läkemedel.
Motverka utslagning på grund av drogmissbruk

All personal har skyldighet att snarast vidarebefordra rykten/misstankar och kännedom om
droganvändning till elevvård och skolledning.
Detta händer vid rykte eller misstanke;
1. Skolledning och/eller elevvård informeras snarast om ryktet/misstanken.
2. Samtal med elev genomförs snarast av skolledning/elevvården. Eleven informeras om
skolans handlingsplan.
2.a. Omyndig elev
Eleven skall få möjlighet att själv prata med sin vårdnadshavare.
Skolledning/Elevvård delger alltid vårdnadshavare och uppmanar att kontakt etableras med ex.
Maria Ungdom för provtagning. Maria Ungdom delger skolan provsvar. Om vårdnadshavare
inte kontaktar Maria Ungdom och skolan bedömer att missbruk sannolikt förekommer, görs en
anmälan till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14.kap1§.
Vårdnadshavare kontaktas alltid innan skolan anmäler till socialtjänsten.
2.b. Myndig elev
Om eleven är över 18 år uppmanas eleven att kontakta Maria Ungdom för provtagning. Maria
Ungdom delger skolan provsvar. Om myndig elev nekar till missbruk och provtagning trots att
skolan bedömer att missbruk sannolikt förekommer, görs anmälan till Socialtjänsten med stöd
av Sekretesslagen kap.14.3§.

Detta händer om elev är drogpåverkad i skolan;
Skolledning och elevvård kontaktas omgående av den som upptäcker att en elev är påverkad.
Eleven tas om hand av elevvård och/eller skolledning.
Om eleven är under 18 år kontaktas omgående vårdnadshavare som kallas till skolan för att
hämta eleven. Vid behov hjälper skolan till med att kontakta Maria Ungdoms akutmottagning.
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I de fall föräldrarna inte kan nås kommer skolan att föra höggradigt berusade eller
narkotikapåverkade elever till Maria Ungdoms akutmottagning.
Om en berusad eller narkotikapåverkad elev inte kan förmås att frivilligt följa skolans
anvisningar, tillkallas polis.
Om eleven är över 18 år kallas eleven för samtal med skolledning och elevvård och
rekommenderar kontakt med Maria Ungdom.
Om eleven vägrar kontakt med Maria Ungdom eller om oro finns för eleven anmäler skolan
detta till socialtjänsten.
Påverkad elev får inte vistas i skolans lokaler.

Dokumentation av samtliga ärenden skall göras.
Uppföljningsmöte skall genomföras inom 4-6 veckor.
Detta händer vid misstanke om försäljning av droger i skolan,
Skolledning informeras. Langning och innehav av droger på skolan är en kriminell handling
och skall omedelbart meddelas till polis och socialtjänst av rektor.

Drogförebyggande arbete
All personal försöker att tidigt uppmärksamma elever i riskzonen.
Återkommande information för personal om droger.
Drogförebyggande undervisning skall ske fortlöpande genom att lärare integrerar ämnet i sin
undervisning.

För dig som är elev
Har du frågor eller vill ha hjälp för egen del eller har du en kompis du är orolig för? Ta kontakt
med din kurator, skolsköterska eller annan personal.

För dig som är förälder
Är du orolig för din ungdom eller har du frågor när det gäller missbruk? Kontakta skolans
kurator, skolsköterska eller annan personal.

För mer information och fakta om droger, gå in på:
www.can.ae
www.mariaungdom.se
www.rns.se
www.drugnews.se
www.fmn.org.se
www.ens2000.nu
www.drugsmart.com

