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Noll tolerans mot droger och alkohol i skolmiljön  

Enligt arbetsmiljölagen ska skolledning vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

elever och arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Skolan är en drogfri arbetsplats för 

både elever och personal.  

 

Syfte 

Vi är övertygade om att tidig upptäckt, snabba insatser och rutiner för hur ärenden med 

droganvändning och/eller misstanke om droganvändning är viktigt för att kunna stödja eleven. 

Elever som hantera eller använder droger behöver en tydlig vuxenvärld som kan lotsa dem 

rätt för att säkerställa att riskbeteenden minskar.  

 

Mål 

Målsättningen är alltid att få eleven att sluta med sitt pågående missbruk. Vägen dit kan se 

olika ut. Det är viktigt att vi tillsammans med kringliggande professionellt nätverk kan skapa 

förutsättningar för att eleven ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning.  

 

Följande definieras som en drog i skolans policydokument  

Alkohol, det som enligt lagen betecknas som narkotika, läkemedel (icke förskrivna), 

dopningspreparat, preparat som sniffas eller annat som kan användas för berusning.  

 

Förebyggande arbete  

• Inom ramen för undervisning i kursen Naturkunskap för SASAM programmet  

• Inom ramen för ämnet biologi IMIND. Då alla elever på IMIND inte läser ämnet ska 

lektionstillfällen genomföras för samtliga elever under varje läsår.  

• Elever får kännedom om skolans drogpolicy två gånger per läsår på mentorstid.  

• Föräldrar får kännedom om skolans drogpolicy via skolans plattform Schoolsoft  

 

 

 

 

 

 

 



Förhållningssätt i arbetet vid drogsituationer  

• Vid misstanke eller konstaterat fall av droganvändning ska rektor, kurator och berörd 

personal inom elevhälsan informeras skyndsamt.  

• Allt som sker i ett ärende ska dokumenteras av berörd personal.  

• Samtal och kontakt med vårdnadshavare är viktigt och prioriterat. En person utses att 

vara ansvarig för dialogen med hemmet.  

• Skolan har ett ansvar att anmäla till socialtjänsten vid oro, vi samarbetar med 

socialtjänsten för att tillsammans säkerställa elevens drogfrihet.  

• Skolan har en målsättning att skapa en situation kring eleven som innebär att hen kan 

genomföra sin utbildning.  

• Rektor har i särskilda fall möjlighet att stänga av en elev om denne  

 

Vi agerar på följande sätt 

Information framkommer till personal från elev eller annan  

• Informera rektor och kurator om den informationen som framkommit  

• Skriv ned informationen som du har fått ta del av  

• Kartläggning av ärendet påbörjas på initiativ av rektor. Vid behov av omedelbara 

insatser för att säkra situationen fattar rektor beslut om det.  

 

Misstanke om påverkan i skolan  

• Eleven kallas till ett samtal där frågan ställs om eleven är påverkad.  

• Vårdnadshavare till omyndig elev informeras i samband med mötet. Myndig elev får 

frågan om samtycke att ta kontakt med föräldrar.  

• Elev och vårdnadshavare informeras om rutinen att skolan gör en orosanmälan till 

socialtjänsten.  

• Elev kan erbjudas drogtest på lämplig verksamhet utanför skolan, men ska alltid 

upplysas om att drogtest är frivilligt.  

• Kurator är ansvarig för att orosanmälan till socialtjänsten sammanställs och skickas.  

• Vid misstanke om brott polisanmäler skolan ärendet.  

Om elev medger missbruk eller hantering av droger  

• Elev kallas till kontinuerliga samtal med kurator  

• Samverkan med socialtjänsten  

• Handlingsplan upprättas om hur elevens vidare skolgång ska genomföras samt hur 

samverkan med sociala myndigheter samt vårdnadshavare ska genomföras.  

Om elev inte medger missbruk men misstanke kvarstår  

• Elev kallas till kontinuerliga samtal med kurator med fokus på att kartlägga elevens 

situation och mående  



• Fortsatt samverkan med socialtjänsten. Vid behov ytterligare orosanmälan utefter vad 

som sker i ärendet.  

• Handlingsplan upprättas gällande elevens skolgång och utifrån rådande oro.  

  
  

 Pia, Lottie och Lovisa diskuterar nedanstående formulering utifrån avstängning.  
 

Handlingsplan   
Då elev testats positivt för droger alternativt tackat nej till drogtest på 
förekommen anledning.  

• Samarbete mellan skola och socialtjänst påbörjas snarast. Om skolan har gjort 
en anmälan till socialtjänsten angående misstanke om droganvändning får skolan 
återkoppling från socialtjänsten om utredning startats eller inte.   
• Eleven stängs av från arbete i skolans lokaler under den tid som 
handlingsplanen löper på eller under socialtjänstens utredningstid. Eleven 
informeras om att detta kan få konsekvenser på utbildningen och kan leda till att 
utbildningen inte kan fullföljas enligt den tidsplan som anges i den individuella 
studieplanen.  
• Rimlig tid för arbete med handlingsplanen är 3-4 veckor, om eleven under 
denna period inte nått drogfrihet eller uppvisat stora framsteg, kan det utifrån 
skollagens paragraf om trygghet och studiero bli fråga om avstängning från 
studier.  
• I handlingsplanen finns ett krav på kontinuerliga drogtester så länge testerna 
är positiva och efter detta så länge det behövs, detta avgörs från fall till fall.  
• Mentor och kurator ansvarar för att uppföljning och tydlig dokumentation görs  
• I handlingsplanen skapas det möjlighet för eleven att arbeta vidare med sina 
studier hemifrån med viss handledning av skolans personal så länge 
handlingsplanen löper för en elev som lämnar positiva drogtester, alternativt så 
länge socialtjänsten utreder en elev som tackat nej till drogtest på förekommen 
anledning. Rimlig tid för att nå drogfria tester är cirka 4 veckor.  
• I handlingsplanen ingår det fortlöpande samtal med kurator, mentor och eller 
annan personal.  
• När eleven återgår i studier upprättas en ny handlingsplan för det vidare 
arbetet.  

  
Konsekvenser  
Om eleven inte följer den uppgjorda handlingsplanen eller om handlingsplanen inte 
har önskad effekt inom rimlig tid kan eleven stängas av.  
  

  
  
 


