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Syfte
Vi vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning (ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat) och
erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö.
På Räddningsgymnasiet accepterar vi inte alkohol, droger eller andra illegala substanser på skoltid eller vid
våra boenden. Vårt mål är att eleverna ska ha en drogfri tid på Sandö. Skolan är en arbetsplats med samma
krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Droger orsakar inte bara problem för den enskilda elevens
fysiska och psykiska hälsa utan har även en negativ påverkan på studieresultaten. Det påverkar också
arbetsmiljön för alla elever och all personal på skolan.
Alla elever och all personal ska vara informerade om drogpolicyn och införstådda med vad den innebär.

Lagstiftning
Ett flertal lagar och förordningar tydliggör vad som gäller i frågor om alkohol, narkotika och andra illegala
substanser, och också vilket ansvar och vilka skyldigheter skolan har.
•
•
•
•
•

Enligt Narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat som är
narkotikaklassade. Konsumtion och innehav av små mängder kan ge upp till sex månaders fängelse.
Enligt Skollagen kan skolan agera vid misstanke om föremål som är störande för utbildningen eller som
kan utgöra en fara för säkerheten i denna.
Enligt Arbetsmiljölagen ska skolan ha en bra arbetsmiljö och skolan är skyldig att förebygga ohälsa och
olycksfall, t.ex. orsakat av narkotika.
Enligt Socialtjänstlagen är skolan skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten om en elev använder,
eller misstänks använda, narkotika.
Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från narkotika.

Arbetsordning
Vid användning/misstänkt användning av alkohol, droger eller andra illegala substanser på skolan:
1. Vid misstanke om användning av alkohol, droger eller andra illegala substanser hos elev åligger det all
skolpersonal att anmäla sin misstanke till skolledningen. Rektor och den representant rektor utser ur
elevhälsoteamet analyserar sedan misstanken utifrån sin profession.
2. Inledande samtal: Rektor och representant från elevhälsoteamet kallar eleven till samtal. Eleven
informeras om de misstankar som föreligger, att anmälan till socialtjänsten kommer att göras, att eleven
kan lämna ett drogtest samt vad som i övrigt kommer att ske i enlighet med drogpolicyn.
3. Föräldrar informeras: I samtliga fall informeras vårdnadshavare för elever som är under 18 år. Eleven
erbjuds att själv kontakta föräldrarna, annars sköts detta av skolan. Om eleven är myndig måste eleven ge
sitt samtycke till att skolan kontaktar föräldrarna. Föräldramedverkan är av stor betydelse. Om elev som
misstänkts vara påverkad och bor på skolan så kommer kontraktinnehavararen för boendet att kontaktas.
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4. Anmälan: Skolan anmäler sin misstanke till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § SoL. Anmälan kan ske både
muntligt till elevens hemkommun för att sedan kompletteras med en skriftlig anmälan.

5. Drogtest: Ett drogtest är ett erbjudande för eleven att själv visa om det finns skäl för misstanken eller inte.
Drogtestet är frivilligt och eleven måste ge sitt samtycke. Är eleven under 18 år måste även
vårdnadshavare ge sitt samtycke till drogtest. Om provet är negativt förs samtal om vad som lett till
misstanken och eventuella behov av stöd utifrån detta. Socialtjänsten kan utifrån anmälan (se punkt 4)
besluta att inleda utredning för att utreda elevens situation och eventuella behov, även om provet är
negativt.
6. Fortsatta drogtester: Uppföljande drogtester sker hos elevens hemkommun under en period för att stödja
och säkerställa drogfrihet. Drogtest kan också ge stöd åt eleven att säga nej till droger. I vissa kommuner
så tar kommunen ut en avgift för att lämna u-prov vilket kan ge elev och vårdnadshavare en extra kostnad.
7. Överenskommelse: En pedagogisk och moralisk överenskommelse görs mellan eleven, eventuellt
vårdnadshavare och skolan, som reglerar förutsättningarna för fortsatt skolgång.
8. Avstängning: I gymnasieskolan kan en avstängning bli aktuell om eleven inte medverkar till att
dokumentera drogfrihet (genom drogtest), dock först efter avvägning i varje enskilt fall och utifrån
riskbedömning för övriga elever. Avstängning sker automatiskt vid positivt drogtest enligt Skollagen 5 kap
17 §. Avstängning kan ske i högst 14 dagar. Eleven måste vara drogfri för att återvända till skolan och
avstängningen kan förlängas med 14 dagar åt gången. Vid avstängning av elever under 18 år är skolan
skyldig att informera och samråda med socialtjänsten. Avstängning kan förlängas upp till en termin om
eleven inte medverkar till överenskommelser och behandling.

Vid eventuell medicinering
Om eleven använder av läkare föreskriven medicin och detta är preparat som kan ge utslag i drogtest ska
eleven uppge detta innan drogtest tas samt även kunna uppvisa aktuellt recept för att styrka detta. Om eleven
inte kan det, ska ett positivt drogtest resultera i avstängning (i enlighet med policyn) till dess att eleven
uppvisar ett giltigt recept eller genom nytt drogtest uppvisar drogfrihet.
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