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Handlingsplan - Drogpolicy
I början av varje läsår informerar mentor sina elever om handlingsplanen. Vårdnadshavare skall informeras om
handlingsplanen. Handlingsplanen skall utvärderas varje läsår.
Vid oro/misstanke om drogmissbruk:
•

Vid oro/misstanke om drogmissbruk hos elev kontaktas omgående rektor som startar en utredning (SL 5 kap.
9 §).

•
•
•

•
•
•

•

Rektor beslutar om hur elevens vårdnadshavare kontaktas. Om eleven är myndig skall samtycke till kontakt
med hemmet ges av eleven.
Rektor sammankallar snarast till elevmöte.
Vid elevmöte fattar rektor beslut om fortsatta åtgärder som dokumenteras i en handlingsplan. (SL. 5 kap 10 §).
Eleven uppmanas att frivilligt lämna drogtest. Vid negativt test fortsätter studiegången som tidigare.
Elevhälsan kan användas som resurs. samt råd och stöd till eleven och föräldrar.
Vid grundad misstanke om drogmissbruk gör rektor anmälan till socialtjänsten (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 § ).
Om elev inte medverkar till drogtest kvarstår misstanke och rektor gör anmälan till socialtjänsten.
(Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ ).

•
•

Rektor informerar polismyndigheten.
Efter genomförda drogtester sammankallar rektor till uppföljning av handlingsplan och nytt beslut om
eventuella åtgärder tas.

Vid konstaterat drogmissbruk
•
•
•

Rektor sammankallar till elevmöte dit även socialtjänsten och Elevhälsan medverkar.
En handlingsplan upprättas som stöd för eleven i samråd med vårdnadshavare, skola och socialtjänst.
Anmälan görs till socialtjänsten av rektor vid sittande möte. (Socialtjänstlagen 14 kap 1 §). Rektor informerar
polismyndigheten.
Rektor delger en skriftlig varning till eleven samt dennes vårdnadshavare med beskrivning av åtgärder som
kan fattas om inte eleven blir drogfri (SL 5 kap 11 §).
Rektor kan fatta beslut om avstängning av eleven. (SL 5 kap. 14-21 §§).

•
•

Åtgärder när elev är drogpåverkad
•
•
•
•
•
•
•

En drogpåverkad elev skall avvisas från skolan.
Den som upptäcker en elev som är drogpåverkad skall omedelbart kontakta rektor eller annan tillgänglig
personal.
Polis tillkallas vid behov.
Rektor eller mentorn kontaktar vårdnadshavare.
Rektor gör anmälan till socialtjänst och polis.
Rektor kallar till elevmöte.
Punkterna under vid konstaterat drogmissbruk följs.

Åtgärder när alkohol (hos någon under 18 år), doping eller droger hittas
•
•
•
•
•
•

Rektor eller lärare omhändertar föremålet (SL 5 kap. 22-23 §§).
Elevens vårdnadshavare informeras om omhändertagandet.
Rektor anmäler omedelbart omhändertagandet till Polisen.
Polisen prövar om föremålet ska tas i beslag.
Om föremålet inte tas i beslag av polisen ska det återlämnas inom fyra dagar.
Rektor dokumenterar omhändertagandet.

