
 

 

Drogpolicy för Spångbergsgymnasiet/Vuxenutbildningen  
 

Mål 
 

 Att göra drogpolicy och handlingsplan allmänt känd och accepterad av elever, 

vuxenstuderande, föräldrar och personal. 

 Att förhindra missbruk av alkohol, användning av narkotika samt narkotikaklassade 

läkemedel. 

 Att förebygga drogmissbruk och sträva efter en tidig upptäckt. 

 

 

Förebyggande  åtgärder 
 

 Arbeta förebyggande med olika metoder samt informera samtliga elever, föräldrar och 

personal gällande drogpolicy och drogers skadeverkningar. 

 Främja en öppen dialog med föräldrar, elever och personal så att de vågar prata om och 

ingripa vid användning/(miss)bruk. 

 Stärka elevernas självkänsla så att de vågar visa respekt för varandra och kan säga nej till 

droger. 

 Upprätthålla ett nära samarbete med socialtjänsten. 

 

 

Med droger avses: 
 

 Tobak, alkohol, folköl, åldersgräns 18 år 

 Lösningsmedel tex aceton, drivgaser och bensin mm. 

 Narkotikapreparat, tex hasch och marijuana (cannabis), amfetamin, GHB. 

 Narkotikaklassade läkemedel, bensodiazepiner tex Rohypnol, Stesolid. Annat kemiskt medel 

som inte ordinerats av läkare. 

 Dopningspreparat. 

 

 

 

Vuxenstuderande 
 

 Vuxenstuderande faller inte under resursteamets ansvar 

 Vid misstanke kan vuxenstuderande frivilligt lämna urinprov för drogtest. 

 Provtagning sker i samband med socialtjänsten eller vårdcentralen. Är provet negativt avslutas 

ärendet men den vuxne står under uppsikt. 

 Om den vuxenstuderande nekar till missbruk och inte ställer upp på drogtest tolkas detta som 

ett positivt test. 

 Vid konstaterat missbruk kan avstängning bli aktuellt. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    

 

 

 



RUTINER 
  Vid misstänkt eller bekräftat missbruk av alkohol och /eller andra droger 
     

Steg Orsak Åtgärd Syfte Ansvar 
1. Misstanke * Rådgör med elevhälsan och Att kartlägga vad All personal på skolan 

  mentor, kartlägg vad misstanken 

 består av 

misstanken består av  

     

  (Elevhälsan kan rådgöra med   

  socialsekreterare som är knuten   

  till respektive skola, utan att ange   

  elevens namn)   

     

  * Kontakt med elev och  Elevhälsan/Rektor 

  vårdnadshavare skall ske samma dag   

  Eleven informeras om skolans rutiner och   

  anmälningsplikt vid misstanke om alkohol-   

  och/eller narkotikamissbruk   

     

  * Anmälan enligt 14kap 1§ 

Socialtjänstlagen 

 Rektor 

  till socialsekreterare på ungdomsenheten  Enskild personal kan göra 

  Socialförvaltningen Filipstad  anmälan till socialtjänst i 

  dokumentera vad som ligger till grund för  samråd med rektor 

  anmälan   

     

     

2. Urinprovs rutiner, 

vid misstanke om  

* Eleven uppmanas att lämna urinprov, Att undanröja 

misstanke 

Rektor och Socialtjänsten 

(Provtagning) 

 narkotika användning *Socialsekreterare på ungdomsenheten 

remitterar provtagningen till ansvarig 

sköterska på IFO. Prov skall lämnas inom 

24 timmar 

om drogmissbruk  

     

  * För omyndig elev informeras 

vårdnadshavare, som måste lämna sitt 

samtycke till provtagning, enligt 6 kap 

Föräldrabanken 

  

     

     

     

     

3. Handlingsplan En individuell handlingsplan och 

 avtal upprättas 

Att hjälpa eleven att 

avstå från narkotika 

Rektor och Socialtjänsten 

  (se bilaga) och att komma ur ett 

eventuellt missbruk 

eller beroende 

 

     

  Delat ansvar för åtgärderna: Skolan från ett   

  elevvårds- och arbetsmiljöperspektiv och   

  Socialtjänsten från ett utrednings- och 

behandlinsperspektiv 

  

     

     

4. Akuta ärenden * Om eleven bedöms vara alkohol- 

och/eller, narkotika påverkad i skolan eller 

på skolområde 

Informeras rektor som har att besluta om 

åtgärder, eleven avvisas omedelbart från 

skolområdet 

Att uppfylla 

arbetsmiljölagen 

Rektor 

Enskild personal kan göra 

anmälan till socialtjänsten i 

samråd med rektor 

     

     

5. Försäljning/langning 

eller innehav inom 

skolområdet 

* Vid misstanke om eller upptäckt av att 

elev eller annan person säljer eller sprider 

alkohol och/eller andra droger inom 

skolområdet görs omedelbart en 

polisanmälan 

Att uppfylla 

brottslagen 

Rektor 

Enskild personal kan göra 

anmälan till socialtjänsten i 

samråd med rektor 

     

     

     



Bilaga 1. 

 

AVTAL 

 

Avtalet gäller under elevens studietid i grundskolan och på gymnasiet  

 

Elevens namn:  

 

 

Personnummer: 

 

 

Socialsekreterare: 

 

 

Grupp:  

Barn och Ungdomsgruppen
   

Vuxengruppen
       

Annan
 

 

 

 

Tidsperiod  Antal provtagningar 

Början 

 

 

Slut 

 

 

 

Jag/vi samtycker till att utsedd kontaktperson inom grundskolan och/eller gymnasieskolan får ha 

ett informationsutbyte med socialtjänsten (Barn och Ungdomsgruppen) beträffande min/vår 

son/dotter gällande överenskomna åtgärder.  

 

Vid ett uteblivet besök, ogiltiga prover och/eller positivt provsvar sammankallas elev och 

vårdnadshavare (om eleven är under 18 år), elevhälsan och socialsekreterare till ett nytt möte för 

fortsatt planering/åtgärder. 

 

Eleven förbinder sig att: 

 

 Komma på överenskommen tid till socialtjänsten (Barn och Ungdomsgruppen). 

 

 Ringa vid frånvaro på tfn ______________ eller _______________________där 

telefonsvarare finns. 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

______________________________ 

Ort och datum 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Elev Vårdnadshavare/Förälder  

 

 

 ______________________________________________                

Socialsekreterare                                                    Rektor  



Bilaga 2 

 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN I FILIPSTAD KOMMUN 
Tar aktivt ställning mot missbruk/användning av alkohol och/eller andra droger  

 

Information till dig som har elev i grundskolan eller gymnasieskolan 
Vår önskan är att tillsammans med er föräldrar, lotsa våra ungdomar fria från missbruk/användande av 

alkohol och/eller andra droger under skolåren. Om ni samtycker till innehållet i detta brev vill vi att ni 

skriver under och lämnar det åter till er elevs mentor.  

 

Ett flertal drogvaneundersökningar som gjorts nationellt och i Filipstads kommun visar att skolåldern är en 

tid då många ungdomar kommer i kontakt med alkohol och droger, vissa fastnar i ett missbruk. Missbruk 

av alkohol och droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde ungdomen och dennes familj. 

Det påverkar också hela skolans arbetsmiljö t.ex. när det gäller trygghet, säkerhet och öppenhet. 

 

Grundskolan och gymnasieskolan har tydliga rutiner för att motverka alkohol och droger i skolan. Vid 

misstanke om missbruk eller bekräftat missbruk samarbetar vi med föräldrarna, socialförvaltningen och i 

vissa fall Polismyndigheten i Värmland. 

 

Grundskolan och gymnasieskolan upprättar alltid en individuellt handlingsplan kring elevens 

studiesituation om misstanke av missbruk/användande av alkohol och/eller andra droger bekräftas. Detta 

alltid i samråd med elevens vårdnadshavare. En sådan handlingsplan kan t.ex. innehålla föräldrasamtal, 

stödsamtal med elev, återkommande urinprov, läkarundersökning och behandling.  

 

Missbruk verifieras som regel genom urinprovtagning. 

 

Föräldrarna är alltid mycket viktiga i rehabiliteringsarbetet för den unge och därför är skolans ambition att 

alltid samarbeta med förälder/vårdnadshavare under hela ungdomstiden. 

 

Om en handlingsplan tagits fram kring en elev efter att missbruk/användande av alkohol och/eller andra 

droger styrkts, så strävar skolan efter att ha ett informationsutbyte med socialtjänsten.  

 

Denna överenskommelse är till för våra barns bästa, där vi ställer den unge i centrum.  

 

 

För skolan: 

/Rektors underskrift/ 

 

________________________________________________________ 

 

Vi tycker att skolans tydliga ställningstagande är bra och stödjer det med vår namnteckning 

 

________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

                    

________________________________________________________ 

Vårdnadshavare/Förälder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


