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Mål 
Skolan skall arbeta för en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången skola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god 
hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. 

Syfte 
Syftet med denna policy är att förebygga, upptäcka och ingripa mot droger och att 
arbeta för en hälsofrämjande skola. 

Förslag till förebyggande arbete 
• Skolpersonal skall få utbildning och lära sig att tidigt upptäcka och tyda tecken 

på användning av olika former av droger. 
• Skolan strävar efter att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare. 
• Eleverna har möjlighet att aktivt arbeta med drogfrågor i undervisningen. 
• Arbeta för att det hälsofrämjande arbetet får ett större utrymme, och blir en 

naturlig del i skolarbetet. 
• Skolan arbetar nära eleverna, genom det mentorskap som finns. 
• Att skolan har ett nära samarbete med föräldraföreningen, fritidsgården, polisen 

och socialtjänsten. 
• Arbeta med att stärka elevernas självkänsla och självförtroende. 
• Främja närvaro och arbeta för ett bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö. 

Förebyggande arbete lågstadiet 
• Hälsosamtal för sexåringar 
• Kontinuerligt arbete med självkänsla 
• Kroppen 

Förebyggande arbete mellanstadiet 
• Hälsosamtal årskurs 4 
• Inom ämnet biologi - Kropp och hälsa årskurs 5 
• Temadag årskurs 6 med inriktning tobak, alkohol och sniffning 
• Grupparbete kring självkänsla 
• Information till vårdnadshavare inför Valborg 

Förebyggande arbete högstadiet 

Årskurs 7 

• Inom ämnet biologi - Hälsa, tobak, alkohol och samlevnad 
• Genomgående värdegrundsarbete 
• Uppmuntran till tobaksfri klass 
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Årskurs 8  
• Tobak och alkohol – fördjupning 
• Drogvaneundersökning 
• Temadag 

 
Årskurs 9 

• Arbete kring dopningspreparat och narkotika 
 
Gymnasiet 

• Gymnasiet arbetar kontinuerligt med förebyggande arbete kring ANDT t.ex. 
temadagar. 

• Gymnasiet gör riktade insatser kring ANTD vid behov.  

Handlingsplan mot droger 
Frånvaro 

• Skolan ser med stort allvar på all frånvaro. 
• Frånvaro kan vara ett tecken på droganvändning. 
• Vid ogiltig frånvaro arbetar vi efter PUFF-planen. 

 
Tobak 

• Vi tillämpar tobakslagen: 
- Rökning är förbjuden i lokal som är avsedd för barnomsorg, 

skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt 
skolgårdar och på motsvarande område utomhus. 

- Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne 
avvisas.  

• Det är alla vuxnas ansvar att beivra tobaksanvändning på skolan. 
 
Åtgärder vid tobaksanvändning under skoltiden: 

1. Mentor talar med eleven och ringer till vårdnadshavare 
2. Mentor ringer vårdnadshavare och bestämmer tid för ett möte där elev, 

vårdnadshavare, rektor, skolsköterska eller kurator medverkar. 
 
Sniffning 

• Om skolan får vetskap eller misstänker att en elev sniffar eller har sniffat 
kontaktas alltid vårdnadshavare och en anmälan görs av skolan till 
socialtjänsten. 

• Om en elev uppträder påverkad under skoltid kontaktas alltid vårdnadshavare 
och eleven hämtas omedelbart hem av vårdnadshavare. En polisanmälan och en 
anmälan till socialtjänsten görs av skolan. 

• Rektor beslutar om vidare åtgärder. 
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Alkohol 
• Om en elev uppträder alkoholpåverkad under skoltid, kontaktas alltid 

vårdnadshavare och eleven hämtas hem och en anmälan till socialtjänsten görs 
av skolan. 

• Skolan har rätt att beslagta alkohol som påträffas på skolans område och gör 
alltid en polisanmälan. 

• Rektor beslutar om vidare åtgärder. 
 
Narkotika och dopingpreparat 

• Om skolan får vetskap om eller misstänker att en elev använder någon form av 
narkotika eller dopingpreparat kontaktas alltid vårdnadshavare och en anmälan 
till socialtjänsten görs av skolan. 

• Om en elev uppträder narkotikapåverkad på skolan kontaktas alltid 
vårdnadshavare och eleven hämtas omedelbart hem av vårdnadshavare. En 
polisanmälan och en anmälan till socialtjänsten görs av skolan. 

• Rektor beslutar om vidare åtgärder. 
 

 
 

ATT ANVÄNDA ELLER LANGA NARKOTIKA 
ÄR EN KRIMINELL HANDLING 


