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 MÅL

Ebersteinska gymnasiet är en drogfri skola där varken innehav eller påverkan av droger
accepteras.
Vi accepterar ingen användning av vare sig alkohol, narkotika eller anabola steroider under
skoltid. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser.
Varje misstanke om missbruk ska ovillkorligen leda till insatser för att stödja och hjälpa.
Alla elever, föräldrar och all personal skall känna till skolans drogpolicy och handlingsplan.

 FÖREBYGGANDE ARBETE
Under läsåret 2016/2017 planeras nedanstående insatser:

▪ Föräldrainformation vid första föräldramötet för år 1. Alkohol- och drogpolicy presenteras och information ges om föräldrarnas roll under gymnasietiden och samarbete mellan skola och föräldrar.

▪ Handlingsplanen mot alkohol och droger förankras och diskuteras under höstterminen
tillsammans med eleverna vid mentorstid i varje årskurs.

▪ Don’t Drink & Drive. Alla elever i år 1 deltar under höstterminen.
▪ Samtalskväll, Ung i Norrköping, om droger för föräldrar.
▪ Temadag om beroende för alla elever i år 1.
▪ Handlingsplan för insparksfester och studenttraditioner i syfte att minska alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem förankras hos personal och elever. Se Ordningsregler gällande alkohol på skolans hemsida.

▪ Föreläsning Vett och etikett på krogen för elever i år 2.
▪ Representanter från elevhälsan deltar i kommunens nätverk kring alkohol- och narkotikafrågor och samverkar med polis, socialtjänst och andra myndigheter.

Vi vill att elever på utbildningar med farliga moment genomgår drogtest. Tillstånd från
vårdnadshavare krävs i varje aktuellt fall. Även slumpvisa drogtester genomförs.
Blankett för att lämna medgivande till drogtest finns i bilaga.
Närmare anvisningar om var och hur drogtester utförs finns hos Elevhälsan, skolsköterska och kurator. Skolan använder sig av Moa-mottagningen för provtagning.
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 RUTIN NÄR ELEV UPPTRÄDER BERUSAD ELLER
LUKTAR ALKOHOL

Personal som uppmärksammar att en elev är påverkad ska se till att:

▪ informera vårdnadshavare om eleven är omyndig,
▪ eleven omhändertas på ett betryggande sätt och avvisas från skolan,
▪ elevhälsopersonal och skolledning informeras.
Rektor kallar till elevkonferens för att upprätta ett åtgärdsprogram. Anmälan till socialtjänsten kan bli aktuell (Socialtjänstlagen 14 kap 1§) .

 RUTIN VID MISSTANKE OM DROGANVÄNDNING HOS ELEV
1. Misstanke om droganvändning hos elev
▪ Den som misstänker att en elev använder droger kontaktar rektor.
▪ Rektor avgör vem eller vilka som agerar vid kontakt med vårdnadshavare, socialtjänst och eventuellt polis.

▪ Rektor är ansvarig, men kan delegera till exempelvis kurator eller mentor.

2. Samtal med elev
▪ Samtal hålls med eleven angående misstankarna. Skolledare och kurator eller mentor ansvarar för att samtalet genomförs och att två vuxna deltar.
Eleven ges eventuellt möjlighet att berätta hemma själv inom 1-2 timmar.

3. Kontakt med vårdnadshavare och socialtjänst
▪ Samtal hålls med vårdnadshavare angående misstankar. Om den unge fyllt 18 år sker
kontakten efter att samtycke erhållits.

▪ Anmälan görs till socialtjänst, till det lokalkontor den unge tillhör. Om det är helt uppenbart att det inte behövs, görs ingen anmälan (t ex. om misstankarna undanröjs
efter samtal).

▪ Vårdnadshavare och socialtjänst bjuds in till möte som bör hållas utan dröjsmål, helst
samma dag.

▪ Vid misstanke om narkotikainnehav på skolan kontaktas alltid polis. Skolan kontaktar

polis för att ge polisen information om var och när narkotika misstänks finnas i området.

▪ Socialtjänsten gör inte polisanmälan om straffsatsen ligger under ett års fängelse i
straffskalan.

4. Möte och erbjudande om drogtest
▪ Möte med elev, vårdnadshavare och socialtjänst ska hållas utan dröjsmål.
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▪ Sekretessen är olika för skola, socialtjänst och skolhälsovård.
▪ Om socialtjänsten inledningsvis vid mötet ber om vårdnadshavares och den unges

medgivande till återkoppling och samarbete mellan myndigheter kan många sekretesshinder överbryggas, t. ex. mellan skola och socialtjänst. Den unges medgivande
krävs om han/hon är över 15 år.

▪ Vid mötet lämnas erbjudande om drogtest till eleven. Tillstånd från vårdnadshavare

krävs i varje aktuellt fall.
Blankett för att lämna medgivande till drogtest finns i bilaga. Närmare anvisningar
om var och hur drogtester kan utföras finns hos Elevhälsan, skolsköterska och kurator. Skolan använder sig av Moa-mottagningen för provtagning.

▪ Det kan inträffa att vårdnadshavare inte ger sitt medgivande till att provresultat

meddelas skolan. I så fall ansvarar socialtjänsten för de insatser som krävs utöver
skolans ansvar.

Vårdnadshavare informeras om möjligheten till samtal med polis tillsammans med
eleven. Syftet med samtalet är i första hand av förebyggande karaktär. Polisen kan i
samtalet ge eleven och vårdnadshavarna sin bild av drogsituationen och riskerna i
ungdomsmiljöerna. Skolan ansvarar för kontakten med polisen.

▪ Man bör på skolan diskutera kring situationer som kan uppkomma, exempelvis om

föräldrar nekar till drogtest, samt om misstanke kvarstår trots negativt drogtest. När
misstankar kvarstår finns anmälan till socialtjänsten kvar och skolans personal behöver ha fortsatt uppsikt över elevens beteende.

Punkterna 1-4 ska ske snarast, helst samma dag!
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 OMHÄNDERTAGANDE AV ALKOHOL ELLER DROGER I SKOLAN

▪ Om en elev ertappas med alkohol omhändertas alkoholen av rektor, som kontaktar polisen. Eftersom det rör sig om langning, om eleven är under tjugo, kontaktas eleven för
samtal.
▪ När det gäller övriga droger kontaktar rektor polisen samt vårdnadshavare.
▪ Rektor kallar till elevkonferens för att upprätta ett åtgärdsprogram.
▪ Anmälan till socialtjänsten övervägs.

 ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM
FÖRSÄLJNING AV ALKOHOL OCH DROGER I SKOLAN

▪ Misstanke om langning eller försäljning av alkohol eller droger polisanmäls alltid av rektor. Vid misstanke om brott har skolans personal rätt att öppna elevskåp.

▪ Rektor kallar till elevkonferens för att upprätta ett åtgärdsprogram.
▪ Anmälan till socialtjänsten övervägs.

