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Liljaskolans policy för en drogfri skoltid
Vision
På Liljaskolan råder en drogfri skolmiljö och vår vision är att alla elever och
personal, under sin tid på Liljaskolan, väljer att avstå från droger.

Definition
Utifrån gällande lagar avses som droger: alkohol, narkotika, läkemedel och
andra preparat som tas i berusningssyfte samt dopningsmedel.

Motiv bakom visionen
På Liljaskolan värnar vi om våra elevers och personals hälsa och framtid. Då
drogbruk är en riskfaktor för en negativ hälsoutveckling och sämre
studieresultat, vill vi markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från
bruk av droger av alla slag. Vi vill skapa en trygg och god arbetsmiljö på skolan
där alla har rätt till en drogfri skolmiljö. Genom vårt arbete mot drogbruk vill vi
ge alla vårt stöd att säga nej till droger.

Målgrupper
Innehållet i denna policy och handlingsplan berör elever, lärare, skolledning,
styrelsen för Liljaskolan samt all övrig personal på skolan. Därtill berör den
vårdnadshavare/gode män och/eller andra berörda kontaktpersoner omkring
våra ungdomar.

Liljaskolans mål är:
•

att skolmiljön är drogfri, vilket innebär att ingen har med sig droger till
skolan eller är drogpåverkad i skolan

•

att förebygga drogbruk

•

att tidigt upptäcka drogbruk

•

att ge stöd till dem som behöver hjälp att ta sig ur ett drogbruk

Delmål för läsåret 2016/2017
•

att denna policy och handlingsplan görs känd vid läsårsstart bland våra
elever,
personal
och
vårdnadshavare/gode
män/alternativa
kontaktpersoner omkring våra ungdomar.

•

att skolans personal får fylla på med mer kunskap i ANDT-frågor genom
gemensam utbildningssatsning under höstterminen

•

att våra elever fortlöpande under läsåret får kunskap kring ANDT-frågor
i sin undervisning (där gemensam kunskapsbank för personal på skolan
ska finnas att tillgå som stöd i sin undervisning)

•

att skolan har ett nära samarbete vid enskilda elevärenden

•

att genomföra en drogvaneundersökning med skolans elever

•

att slumpvisa drogtester genomförs på viss utbildning/inriktning med
praktiska inslag och/eller APL ingår

Lagar och föreskrifter policyn och handlingsplanen vilar på
•

FN:s barnkonvention; artikel 33 Barns rätt att skyddas mot droger.

•

Narkotikastrafflagen (1968:64); 1 § förbud bland annat att bruka,
inneha, försälja och förvara narkotika.

•

Arbetsmiljölagen (1997:1160); 1 § lagens ändamål är att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god
arbetsmiljö.

•

Läroplan 2011 för gymnasieskola och gymnasiesärskola (SKOLFS
2011:144); 2.6 Rektors ansvar - "ett särskilt ansvar för att eleverna får
kunskaper om... riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra
droger"

•

Socialtjänstlagen (2001:453); 14 kap 1 § anmälningsskyldighet om barn
far illa

•

Dopningslagen (1991:1969): lag om förbud mot vissa dopningsmedel

•

Skollagen (2010:800); 5 kap. om trygghet och studiero i skolan samt
disciplinära åtgärder i skolan

Liljaskolans handlingsplan för att främja drogfrihet
samt förebygga och åtgärda drogbruk bland elever*
* Handlingsplan gällande personal; se kommunens drogpolicy

Främjande insatser
•

•
•
•

Rektor ansvarar för att denna policy och handlingsplan är väl känd
bland elever och vårdnadshavare/gode män/andra kontaktpersoner
för elev samt personal genom att:
• Eleverna informeras i samband med antagningsbesked till
Liljaskolan,
på
mentorsträffar
vid
terminsstart,
inskrivningssamtal och via skolans hemsida.
• Vårdnadshavare/gode män/kontaktperson för elev
informeras i samband med antagningsbesked till
Liljaskolan,
vid
läsårets
första
föräldramöte,
inskrivningssamtal och via skolans hemsida.
• Personal informeras vid läsårets första gemensamma
informationsträff,
APT
vid
terminsstart,
informationsträffar för nyanställda.
Föräldrar informeras också om sin roll för att förebygga tidig
alkoholdebut, berusningsdrickande m.m.
ANDT-frågor infärgas i all undervisning.
All personal får information om och utbildning i frågor kring ANDT.

Förebyggande insatser
•
•
•

•

•
•

•

Elevers frånvaro uppmärksammas och följs upp.
Drogsymboler accepteras inte inom skolans område. Om det
förekommer ska det uppmärksammas av lärare och annan personal.
När elev disponerar ett av skolans skåp el utrymmen kan skolan
undersöka skåpet/utrymmet om man misstänker att droger, alkohol
eller att annat otillåtet förvaras i skåpet. Detta ska om möjligt göras
med eleven närvarande.
Vartannat år görs en undersökning om ungdomars drogvanor.
Information om resultatet av undersökningen ska finnas tillgängligt
för alla berörda att ta del utav.
Skolan samarbetar med bland annat socialtjänst och polis.
Utifrån arbetsmiljöskäl genomför skolan slumpvisa drogtester på
viss utbildning/inriktning med praktiska inslag och/eller APL ingår.
Om man som elev tillhör en sådan utbildning/inriktning, informeras
man om att tester kommer att ske. Testerna är frivilliga men är
förutsättningen för att kunna delta vid praktiska utbildningsmoment
eller APL.
Alkolås i bilar som används för B-körning (personbil).

Åtgärder vid misstanke om bruk av droger – stor vikt läggs vid
snabb handläggning
Skolpersonal bör uppmärksamma om en elev ändrar beteende. Hög

frånvaro, trötthet, omotiverad ilska och likgiltighet är exempel på sådana
förändringar.
•

Det åligger all skolpersonal att kontakta rektor/skolledning vid
misstanke. Rektor ansvarar för en bedömning av misstanken i
samråd med elevhälsan.
• Rektor sammankallar till en träff snarast med elev kring oro som
uppkommit. Vårdnadshavare kontaktas alltid om elev är omyndig,
och om myndig elev ger sitt samtycke. Samarbete med
vårdnadshavare är av stor betydelse och något skolan eftersträvar
att ha även kring myndiga elever.
• Under träffen överenskommes om en individuell handlingsplan för
den fortsatta skolgången och när uppföljning sker. Drogtest, som är
frivillig, förespråkas samt karläggningssamtal hos elevhälsan.
Drogtest är ett sätt för eleven att kunna påvisa om det finns skäl för
misstanken eller inte. Socialtjänst kontaktas i överensstämmelse
med Socialtjänstlagen 14 kap § 1 och inbjuds till den uppföljning
som inbokas. Detta gäller även om elev inte medverkat till drogtest,
då misstanke i sådant fall kvarstår.
• Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag kan beslutas
av huvudmannen för en viss tid om det är uppenbart olämpligt att
eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen, enligt Skollagens 5 kap.
19-20§. Avstängningen från viss utbildning med praktiska inslag
kan fortlöpa så länge som huvudmannen beslutar. Avstängningen
förkortas efter beslut av huvudmannen när eleven följer policyn
och/eller kan visa på negativa drogtester.
• Uppföljande drogtester kan ske under en period, även vid ett
negativt test, för att stödja och säkerställa drogfrihet.
• Om drogtest är positivt följs den individuella handlingsplanen upp
och socialtjänst inbjuds till samråd.

Åtgärder vid drogpåverkad elev på skolan
•
•
•
•

Vid misstanke om drogpåverkad elev ska den personal som
misstänker
detta
omedelbart
kontakta
rektor/skolledning/elevhälsa.
En drogpåverkad elev ska, efter kontakt med vårdnadshavare/god
man/kontaktperson till elev, avvisas från skolan och omhändertas
på ett betryggande sätt.
Om eleven förnekar drogpåverkan kan ett drogtest erbjudas. Polis
kan tillkallas för att bedöma situationen om behov finns.
Polis tillkallas vid destruktivt beteende.

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger på skolan
•
•

Vid misstanke om pågående försäljning kontaktas polis omedelbart.
Vid misstanke om försäljning, dock ej pågående, kontaktas
rektor/skolledning snarast. Rektor ansvarar i samverkan med
elevhälsan för en bedömning och eventuell polisanmälan.

Kontaktpersoner på skolan
Skolledning:
Rektor skolenhet A
Rektor skolenhet B
Rektor skolenhet C
Rektor skolenhet D
Rektor skolenhet E
Gymnasiechef

0935-144 71
0935-144 81, 070-231 51 22
0935-144 72, 070-380 58 28
070-695 06 22
070-277 39 64
070- 699 15 52

Elevhälsan:
Kuratorer
Skolsköterskor

070-631 46 66, 072-518 85 86
070-252 23 43, 072-544 87 98

