POLICY OCH HANDLINGSPLAN
FÖR
KLIPPANS GYMNASIESKOLOR
*) Tobakspolicy/handlingsplan finns i eget dokument

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

Mot alkohol och droger 7/ juli 2020/B-I K

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 skapa en trygg och säker arbetsmiljö i alla våra skolenheter
- att skapa bästa möjliga inlärningsförutsättningar för våra elever
– att vara fria från alkohol och andra droger
– att förebygga att elever börjar använda alkohol och andra droger
– att tidigt uppmärksamma och 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. (Se ”Kontaktpersoner”)

Lagstiftning och styrdokument (se bilaga 1)
HANDLINGSPLAN (se även bilaga 2 o 3)
Förebyggande åtgärder
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Denna handlingsplan presenteras för elever vid skolstart så att
alla vet vad som gäller på skolan.
Infoblad om drogtester lämnas till alla elever/alt skickas hem
vid läsårsstarten för vidare befordran till vårdnadshavare med
önskan om godkännande och underskrift från såväl elev som
vårdnadshavare (om eleven är under 18 år).
Policy o handlingsplan finns på gymnasieskolornas hemsidor.
Föräldrar informeras vid läsårets första föräldramöte.
Föräldrar informeras också om sin roll för att förebygga tidig
alkoholdebut, berusningsdrickande m.m.
ANDT-kunskap, liksom diskussioner kring alkohol- o drogvanor
ska förmedlas till eleverna via den ordinarie undervisningen.
Elevhälsan står till förfogande för stöd till pedagogerna.
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 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.
Återkommande görs, i samverkan med kommunens
folkhälsoråd, en undersökning om ungdomars drogvanor. Elev,
föräldrar/vårdnadshavare och personal informeras om
resultatet av undersökningen
All personal får information om och viss kompetensutveckling 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,
genomför skolan dels drog- o alkotester på förekommen
anledning men också drogtester på hela undervisningsgrupper.
Testerna är frivilliga men kan vara förutsättningen för att elev
ska kunna delta vid riskfyllda utbildningsmoment eller praktik.

Direkta åtgärder
Vid oro eller misstanke
Skolpersonal bör uppmärksamma om en elev ändrar beteende. Hög
frånvaro, trötthet, omotiverad ilska och likgiltighet är exempel på sådana
förändringar.
Vid oro/misstanke om påverkan kontaktas rektor som tillsammans med
elevhälsan ansvarar för bedömning om vidare åtgärder. Mentor, kurator,
skolsköterska och/eller fältare kallar eleven till samtal. Ev. drogtester utförs
av erfaren elevhälsopersonal.
Om man konstaterat ett missbruk hos eleven eller man befarar att eleven
missbrukar kontaktas vårdnadshavare/god man. Rektor, eller den rektor
utser, kallar till gemensamt samtal eller elevhälsokonferens.
I samråd mellan elev, föräldrar och skola görs en åtgärds- o
uppföljningsplan (se bilaga). Där ska det framgå 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 åtgärds-/uppföljningsplanen bör bland annat följande finnas med:
• hur hem och skola håller kontakt och vem som är skolans
kontaktperson
• förutsättningar för fortsatt skolgång
• hur fortsatta drogtester ska genomföras
• att vid behov vara behjälplig att upprättakontakt med
behandlingsenhet
• att samarbete sker mellan skola och socialtjänst om elev
och föräldrar godkänner det
• information om skolans disciplinära åtgärder (Skollagen kap
5 § 17-24
Åtgärds/uppföljningsprogrammet bör undertecknas av elev, ev vårdnadshavare och skolrepresentant
För myndiga elever gäller att eleven godkänner vårdnadshavares
medverkan.

Alkohol/drogåverkad elev

Om en elev upplevs påverkad i skolan ska omedelbart rektor och personal
från Elevhälsan kontaktas. Om eleven förnekar påverkan kan ett
drog/alkotest erbjudas. Vill eleven inte medverka i detta kan i allvarliga fall
polis tillkallas för att bedöma situationen. Alternativt görs en omedelbar
orosanmälan till socialtjänsten.
Rektor eller annan person som rektor utser, 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.
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)

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.
Alkoholhaltiga drycker omhändertas av skolans personal och återlämnas
enbart till anhörig över 20 år

Kontaktpersoner
Inom skolan:
Din lärare, rektor och elevhälsopersonal når du genom
skolportalen eller genom kommunens växel
0435-280 00
eller gymnasiets reception
0435-284 31
Direktnummer till skolfältare
0435 28611 eller
0734 398471
Utanför skolan:
Öppenvården i Klippan rådgivn, stöd, behandl
0435-28000 vx
Mottagning barn o unga
0435-28000 vx
Maria nordväst, Helsingborg
Ungdomsmottagningen (umskane.se)
(tid bokas via Ängelholm)
Blå kamelen, Helsingborg

042-4063080
0771-236600

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)

”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.”
Folkhälsomyndigheten om skolans betydelse

Detta dokument är framtaget i samarbete mellan elever och personal på
Klippans gymnasieskola.
En översyn och eventuell revidering sker årligen
Frågor eller synpunkter? Kontakta skolfältare Henry Danielsson, tfn 0435
28611 el 0734 398471
Redigerad juli 2020

BILAGA 1
LAGSTIFTNING OCH STYRDOKUMENT
Skolans möjligheter och skyldigheter att agera mot missbruk regleras av:
Tobakslagen
2 § Rökning är förbjuden
1. ... i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan
verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande
områden utomhus vid förskolor och fritidshem…
FN:s barnkonvention (nu inlemmad i svensk lagstiftning)
Artikel 33 Barns rätt att skyddas mot droger.
Narkotikastrafflagen
All befattning med narkotika är förbjuden.
Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor
1§ ...som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för
människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte
att uppnå berusning eller annan påverkan.
Alkohollagen
Kap 3 Allmänna bestämmelser
Arbetsmiljölagen
Förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en bra arbetsmiljö.
Läroplan 2011 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
2.6 Rektors ansvar – ”ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper
om…..riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.”
Socialtjänstlagen
Anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen.
Dopinglagen
All befattning med anabola steroider är förbjuden.
Skollagen kap 5
Disciplinära åtgärder hanteras enligt skollagen kap 5.

BILAGA 2

BILAGA 3

Åtgärds- o uppföljningsplan för elev

Dag för upprättande av planen:
Dag för revidering av planen:

Namn:

Klass:

Adress:
Telefon:
Vårdnadshavare/ god man:
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:
EHK eller andra möten:
Ev provtagningar (utförare, frekvens):
Konsekvenser vid upprepad drogpåverkan
Kontakt med socialförvaltning:
Kontakt med sjukvård:
Kontakt med annan instans/myndighet/verksamhet:
Underskrifter:
________________________ ____________________________ ____________________
Elev
Ev vårdn. havare
Repr för skolan

