POLICY OCH HANDLINGSPLAN
FÖR
KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

Information till elever, föräldrar och personal
Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 – 280 00vx
www.klippan.se/gymnasieskolan

Mot alkohol och droger 5/aug 2017/kab

POLICY
Gymnasiets syn på alkohol och droger
Ungdomar har rätt till en skolmiljö fri från alkohol och droger. Detta innebär
att ingen får ha med sig droger eller alkohol till skolan eller vara påverkad i
skolan.
Klippans gymnasieskolors mål är
– att vara fria från alkohol och andra droger
– att förebygga att elever börjar använda alkohol och andra droger
– att ge stöd till dem som behöver hjälp att sluta använda dessa medel
På skolorna finns elevhälsoteam dit både elever, personal och föräldrar kan
vända sig för råd och stöd kring dessa frågor.

HANDLINGSPLAN (se även bilaga)
Förebyggande åtgärder
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Denna handlingsplan presenteras för elever vid skolstart så
att alla vet vad som gäller på skolan.
Föräldrar informeras vid läsårets första föräldramöte.
Policy o handlingsplan finns på gymnasieskolornas hemsida
Föräldrar informeras också om sin roll för att förebygga tidig
alkoholdebut, berusningsdrickande m.m.
Alkohol- och drogvanor diskuteras i undervisningen.
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 annat otillåtet förvaras i skåpet.
Detta ska om möjligt göras med eleven närvarande
Vartannat år görs en undersökning om ungdomars drogvanor.
Elev, föräldrar/vårdnadshavare och personal informeras om
resultatet av undersökningen
All personal får information om och utbildning i frågor kring
ungdom, alkohol och droger.
Skolan samarbetar med bland annat socialtjänsten och
polisen. Skolan kan komma att använda sökhundar vid
särskilda tillfällen.
Utifrån arbetsmiljöskäl och för att sträva efter en narkotikafri
skola med tryggt skolklimat och goda studieförutsättningar,
kan skolan genomföra drogtest på undervisningsgrupper.
Testerna är frivilliga men kan vara förutsättningen för att elev
ska kunna delta vid riskfyllda utbildningsmoment eller
praktik.

Direkta åtgärder
Påverkad elev

Om en elev upplevs påverkad i skolan ska omedelbart rektor och personal
från Elevhälsan kontaktas. Om eleven förnekar drogpåverkan kan ett
drogtest erbjudas. Vill eleven inte göra drogtest kan polis tillkallas för att
bedöma situationen.
Rektor eller någon annan personal kontaktar vårdnadshavarna. Är eleven
påverkad skickas eleven hem på säkert sätt. Överenskommelse görs om
vilka omedelbara åtgärder som ska vidtas och ny tid för möte bokas in.
Vad gäller anmälan till socialtjänsten gäller Socialtjänstlagen 14 kap 1§.
OBS! Vårdnadshavare måste godkänna att ett drogtest görs om eleven är
under 18 år. (Gäller ej vid polisinsats)
Vid oro eller misstanke
Skolpersonal bör uppmärksamma om en elev ändrar beteende. Hög
frånvaro, trötthet, omotiverad ilska och likgiltighet är exempel på sådana
förändringar.
Mentor, kurator, skolsköterska och/eller fältkurator kallar eleven till
samtal. Ev. drogtester utförs av elevhälsopersonal. Om man konstaterat
ett missbruk hos eleven eller tror att eleven missbrukar kontaktas
hemmet efter samråd med rektor. Föräldrar kallas till samtal eller
elevvårdskonferens. I samråd mellan elev, föräldrar och skolan görs en
åtgärds- o uppföljningsplan (se nedan). Där ska det stå hur skolan kan
hjälpa eleven.
Vad gäller anmälan till socialtjänsten gäller Socialtjänstlagen 14 kap 1§.
Rektor ansvarar.
Rektor kan också bestämma hur frånvaron från skolan ska hanteras i
väntan på drogfrihet.
I åtgärdsplanen bör bland annat följande finnas med:
• hur hem och skola håller kontakt och namn på skolans
kontaktperson
• förutsättningar för fortsatt skolgång
• hur fortsatta droganalyser ska genomföras
• att vid behov kontakt med behandlingsenhet erbjuds
• att samarbete sker mellan skola och socialtjänst om elev
och föräldrar godkänner det
• information om skolans disciplinära åtgärder (Skollagen
kap 5 § 17-24
• åtgärdsprogrammet bör undertecknas av elev, ev
vårdnadshavare och skolrepresentant
För myndiga elever gäller att eleven godkänner vårdnadshavares
medverkan.

Langning/överlåtelse av alkohol eller droger

Den som är under 18 år kan inte lagligen köpa alkohol i Sverige.
Langning av alkohol, narkotika och dopingpreparat är en kriminell
handling och ska anmälas till polis. Rektor ansvarar.

Kontaktpersoner
Inom skolan:
Din lärare, rektor, kurator, skolsköterska eller fältkurator når du genom
skolportalen eller genom kommunens växel
0435-280 00
eller gymnasiets reception
0435-284 31
Direktnr till fältkurator
0435 283 05 eller
0734 398614
Utanför skolan:
Beroendeteamet i Klippan
Ungdomshandläggare

0435-283 35
0435-28669,
0435-28320

Maria nordväst, Helsingborg
Ungdomsmottagningen (umskane.se)
(tid bokas via Ängelholm)
Blå kamelen, Helsingborg

042-4063080
0431-81713

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen

0435-280 00vx
042- 640 00vx
0435-550 00vx
0435-390 00vx

Polisen

i
i
i
i

Klippan
Åstorp
Örkelljunga
Perstorp

042-4062985

112 (akut)
114 14 (tips)

Forskningen visar:
”de viktigaste skyddsfaktorerna som forskningen funnit är kärlek och gränser”
Alkoholforskare och läkare Sven Andréasson om familjens betydelse
”När eleven tycker det är roligt att gå till skolan och känner sig sedd och
uppskattad där av lärare och kamrater, är det i själva verket det kraftfullaste
skyddet mot att utveckla missbruk och andra problem.”
Statens Folkhälsoinstitut (nuv. Folkhälsomyndigheten) om skolans betydelse

Denna skrift är framtagen i samarbete mellan elever och personal på Klippans gymnasieskola.
Aktualiseras årligen
Frågor eller synpunkter? Kontakta fältkurator Bert-Inge Karlsson, tfn 0435 28305 el 0734 398614
Redigerad aug 2017

BILAGA 1

BILAGA 2

Åtgärds- o uppföljningsplan för elev

Dag för upprättande av planen:

Namn:

Klass:

Adress:
Telefon:
Vårdnadshavare:
Typ av problematik som åtgärderna omfattar:
Tidigare insatser:

Orsak till kontakt just nu:

Elevens personliga målsättning:

Planens innehåll:
Samtalskontakter på skolan:
Anhörigkontakter:
Kontakter med mentor o andra lärare:
Studiestödjande insatser:
EVK eller andra möten:
Ev provtagningar (utförare, frekvens):
Konsekvenser vid upprepad drogpåverkan
Kontakt med socialförvaltning:
Kontakt med sjukvård:
Kontakt med annan instans/myndighet/verksamhet:
Elevens egna insatser
Underskrifter:

