Handlingsplan mot alkohol och droger
Trägymnasiet 2021-2022
Målsättning
Trägymnasiet ska vara en arbetsplats (skola) fri från alkohol och droger.
Förebyggande arbete
●

Genom förhållningssätt, information och andra förebyggande insatser i form av
attityd- och värderingsdiskussioner kontinuerligt påverka elevernas inställning till
användande av alkohol/droger.

●

All personal ska regelbundet genomgå utbildning i alkohol-/drogfrågor och aktivt
arbeta för en alkohol/drogfri skol och arbetsmiljö.

●

I de fall alkoholmissbruk eller bruk av droger konstateras eller misstänks ska
personalen handla enligt handlingsplanen för att möjliggöra för eleven att avbryta sitt
missbruk.

●

Som en del i det förebyggande arbetet kan skolan komma att genomsökas med
droghund utan föranmälan.

Åtgärder vid misstanke om att elev missbrukar alkohol eller använder droger
Är eleven under 18 år:
●

Alla medarbetare vid skolan ska omgående informera rektor angående misstanke om
elevs alkoholmissbruk eller användning av droger.

●

Rektor och elevhälsans personal beslutar gemensamt om den fortsatta
handläggningen. Föreligger misstanke om missbruk av alkohol eller användning av
droger gör rektor en anmälan till socialtjänsten enligt 14 Kap. 1§ Socialtjänstlagen.

●

Elevens vårdnadshavare informeras om anmälan till socialtjänsten.

Är eleven över 18 år:
●

Vid misstanke om att eleven missbrukar alkohol eller använder droger görs en
anmälan till socialtjänsten (Sol. 14:1). Elevens vårdnadshavare kan kontaktas om
eleven ger sitt samtycke.

Åtgärder när elev är påverkad av alkohol eller droger
Är eleven under 18 år:

●

Den som upptäcker att en elev under skoldagen är påverkad av alkohol eller droger
skall kontakta rektor.

●

Rektor samråder med elevhälsan angående det omedelbara agerandet i situationen.

●

Elevens vårdnadshavare kontaktas.

●

Rektor gör i samråd med elevhälsan anmälan till socialtjänsten (Sol. 14:1). Är eleven
påverkad av droger gör rektor omedelbart en polisanmälan. Rektor kan också initiera
beslut om avstängning från skolan.

Är eleven över 18 år:
●

Gäller samma rutiner som ovan., men elevens vårdnadshavare kontaktas bara om
eleven lämnar samtycke.

Åtgärder när det gäller elever hemmahörande i annan kommun:
●

När det gäller elever som är hemmahörande i andra kommuner tas kontakt med
respektive socialtjänst som får ansvar för den fortsatta handläggningen enligt
socialtjänstlagen. I övrigt gäller samma handläggningsförarande som ovan.

Åtgärder vid innehav och/eller langning på skolan:
●

Att inneha och langa droger är kriminella handlingar. Langning till personer under 20
år är en kriminell handling även när det gäller alkohol. En person/elev som på skolan
ertappas med sådan handling blir omedelbart anmäld till polis/socialtjänst av rektor.
Rektor kan initiera beslut om avstängning från skolan.

