
 
 

  

Drogpolicy  

Bobergsgymnasiet vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa 

studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med 

samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk för den 

enskilde eleven men också för andra elever och personal i deras arbetsmiljö. 

Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, 

möjligheterna till fortsatta studier och framtida yrkesliv. 

Därför verkar Bobergsgymnasiet aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla 

former av droger (se definition nedan). 

Till grund för Bobergsgymnasiets policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och 

gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också 

ingripa och agera om droger förekommer bland elever och personal. 

 

Syfte 

Syftet med Bobergsgymnasiets drogpolicy är att: 

• förebygga användning av alkohol, narkotika, doping och tobak, 

• skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan, 

• förebygga ohälsa, tillbud och olyckor, 

• tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av droger,  

• ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra studierna och lyckas i skolan. 

 

Mål 

Målet för arbetet med Bobergsgymnasiets drogpolicy är att: 

• öka andelen elever som inte använder alkohol, narkotika, doping eller tobak, 

• minska användningen av alkohol bland de elever som redan använder alkohol,  

• de insatser som görs enligt handlingsplanen leder till att eleven är drogfri, genomför 

studierna och får ett relevant stöd. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Regler 

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser och ska vara 

alkohol-, narkotika-, doping- och rök-fri. Dessa regler gäller alla aktiviteter som anordnas av skolan, 

och då dygnet runt. För alla som vistas i skolan och på skolområdet gäller följande: 

• Tobaksrökning är förbjudet. 

• Det är förbjudet att vara påverkad av droger eller ha kvarstående påverkan eller följdeffekter 

av någon drog under skoltid.  

• Det är förbjudet att förvara och inneha alkohol eller andra droger på skolan. 

• Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla droger på skolan. 

• Att använda, inneha eller sälja narkotika är ett brott.  

 

Definition av droger 

Med droger avses i denna policy: 

• Alkohol 

• Narkotika 

• Dopingpreparat 

• Läkemedel (icke medicinskt betingat bruk) 

• Andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte 

 

Lagstiftning 

Följande lagar har skolan att följa och tillämpa på aktuellt område: 

• Grundlagen 

• FN:s barnkonvention 

• Narkotikastrafflagen 

Lägsta rubriceringen i narkotikastrafflagen är ringa narkotikabrott.  

• Tobakslagen 

• Arbetsmiljölagen 

• Skollagen 

• Socialtjänstlagen 

• Sekretesslagen  



 
 

 

Förebyggande insatser 

Bobergsgymnasiets förebyggande insatser syftar till att stärka skyddande faktorer och minska 

riskfaktorer. Även insatser för att öka upptäcktsrisken har en förebyggande effekt. Bobergsgymnasiet 

arbetar med följande förebyggande insatser: 

Kvalitetsarbete  

En skola som präglas av tillit och goda relationer, där elever känner sig trygga, utvecklas och lyckas i 

sina studier är en viktig skyddsfaktor. Systematiskt kvalitetsarbete är därför en del i det 

drogförebyggande arbetet.  

 

Policy  

Skolans drogpolicy är det viktigaste verktyget i det förebyggande arbetet. Policyarbete har i sig en 

förebyggande effekt.  

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Bobergsgymnasiet bedriver i enlighet med Arbetsmiljölagen ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) som syftar till en trygg och säker arbetsmiljö. Skolans drogpolicy är ett stöd i detta arbete.  

 

Hälsosamtal  

Hälsosamtal inom elevhälsan erbjuds samtliga elever i åk 1.  

 

Föräldrar/vårdnadshavare  

Föräldrars/vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens utveckling och har 

en förebyggande effekt. Föräldrar/vårdnadshavare informeras om skolans drogpolicy.  

 

Samverkan  

En tidig upptäckt och ett tidigt ingripande mot pågående narkotikabruk/-innehav/-försäljning är en 

förutsättning för övriga sociala och behandlande insatser från olika parter. Skolan samverkar med 

socialtjänst, polis, fritidsgårdar och praktikplatser i syfte att stärka arbetet med skolans drogpolicy. 

Samarbete med polisens narkotikahund förekommer. Sökning sker efter skoltid. Syftet är att 

förebygga användning av narkotika och säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö. 

 

Kunskap, samtal och riktade insatser 

Elever informeras om skolans drogpolicy genom skolans hemsida och i samband med skolstart. I 

undervisningen ges utrymme för kunskapssökande, samtal och lärande för att ge eleverna 

förutsättningar att kritiskt kunna värdera och reflektera över information om droger. Riktade insatser 

görs för elever och grupper av elever med högre risk. 

 

Drogtestning 

Skolan samverkar med socialtjänsten och polisen för att genomföra urinprov och därmed få ett kvitto 

på elevens drogfrihet. Läs mer i nedanstående handlingsplaner. 

 



 
 

 

 

Skåprutiner 

Elevskåp finns för förvaring av läroböcker och annat skolrelaterat material, samt väska och 

ytterkläder. Eleverna ska aldrig förvara pengar eller värdeföremål så obehöriga kan komma åt dem. 

Skolan tar inget ansvar för förkomna ägodelar.  

   Elevskåpen är skolans egendom och är ej att betrakta som privat utrymme. Skolan har rätt att 

kontrollera att skåpen används på det sätt som är avsikten. Rektor har rätt att öppna skåp vid 

misstanke om brottslig verksamhet, brott mot ordningsföreskrifter, och misstanke om att 

alkoholhaltiga drycker eller andra droger förvaras i skåpet.  

   Om skolan öppnar ett skåp ska det ske i elevens närvaro. En väska är elevens personliga egendom. 

Slutna väskor får inte öppnas och genomsökas av skolpersonal. Väskan kan omhändertas om den 

används på ett sätt som är störande för utbildningen eller bedöms vara en fara för säkerheten. Polis 

kan tillkallas om det finns misstanke om att väskan innehåller något olagligt eller farligt.  

   Eleverna och deras vårdnadshavare får vid varje läsårsstart information om de villkor som gäller för 

att eleverna ska få använda skåpen. Det är av stor vikt att eleverna har klart för sig under vilka villkor 

de disponerar elevskåpen. 

 

Fortbildning 

Lärare och personal ges möjlighet till fortbildning om droger. 

 

 

  



 

 

Handlingsplan 

Bobergsgymnasiets handlingsplan beskriver skolans åtgärder och rutiner vid misstanke om 

narkotikabruk, alkohol- eller narkotikapåverkan i skolan, försäljning av narkotika och vid innehav av 

alkohol eller narkotika i skolan.  

Handlingsplanen syftar till att:  

• säkerställa rutiner för hur skolan agerar i sådana situationer, 

• säkerställa att eleven är drogfri om eleven avser att fortsätta studierna i skolan, 

• upprätta en åtgärdsplan för eleven som stöd för att kunna fortsätta studierna vid skolan, 

• säkerställa övriga elevers rätt till studiero och en säker arbetsmiljö. 

 

Handlingsplan vid misstanke om narkotikabrott 

Misstanke 

Vid misstanke om narkotikabruk eller vid misstanke om att en elev är narkotikapåverkad, vid innehav 

eller försäljning av narkotika i skolan kontaktas rektor/elevhälsan. 

 

Samtal och bedömning 

Rektor och elevhälsan samtalar med eleven om vad som föranlett misstanken. De gör en bedömning 

av situationen. 

 

Polis tillkallas 

Polis tillkallas vid behov. Polisen gör en bedömning på plats om ett urinprov ska tas. Är det efter 

verifiering positivt innebär det att det blir en rättslig fråga och att eleven döms för ringa 

narkotikabrott. Påföljden blir böter och ärendet överlämnas till socialtjänsten om eleven är omyndig. 

Skolan samverkar med socialtjänsten kring en åtgärdsplan. 

 

Vårdnadshavare kontaktas 

Elevens vårdnadshavare kontaktas av rektor/elevhälsan, detta efter att eleven själv fått möjlighet att 

berätta för sin vårdnadshavare. I samtal med elev och vårdnadshavare klargörs vilka misstankar som 

avses och vilken drogpolicy skolan har. 

 

Drogtest, anmälan och eventuell avstängning från praktiska moment 

Skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten, enligt SoL 14 kap. 1 §, samt en polisanmälan. Om 

polisen av något skäl inte gjort ett drogtest föreslår skolan att ett drogtest görs av skolan för att få ett 

kvitto på drogfrihet. Socialtjänsten och skolan gör upp en åtgärdsplan tillsammans med eleven och 

vårdnadshavare. Avstår ungdomen från att ta drogtester då skolan/socialtjänsten erbjuder det eller 

om drogtestet är positivt avstängs eleven från praktiska moment i skolan samt från extern praktik. 

Undervisning i teoretiska ämnen bedrivs i former som säkerställer övriga elevers rätt till studiero och 

säker arbetsmiljö.  

 



 
 

 

Samverkansform 

I samband med det första samtalet och anmälan till socialtjänsten ber skolan myndig elev eller 

omyndig elevs vårdnadshavare att lämna sitt samtycke till att bryta sekretessen så att skolan och 

socialtjänsten tillsammans på bästa sätt snabbt ska kunna ge eleven stöd och hjälp. Skolan kan 

exempelvis därmed få information om att eleven lämnar drogtest och deltar i socialtjänstens 

åtgärder.  

 

Åtgärdsplan 

I samband med anmälan till socialtjänsten kallar rektor till EHM (elevhälsomöte). Tillsammans med 

elev och vårdnadshavare upprättas en individuell åtgärdsplan. Den ska innehålla: 

• hur skola och elev/vårdnadshavare håller kontakt, 

• hur fortsatta drogtester ska genomföras, 

• förutsättningar för fortsatt skolgång (närvaro, tider, lokal, stöd och redovisning av drogtest), 

• att information har lämnats gällande samverkansform, 

• att eleven och vårdnadshavaren fått information om Skollagen 5 kap. gällande regler för 

sanktioner och avstängning. 

 

Åtgärdsplanen kompletteras, efter kontakt med socialtjänsten, med hur socialtjänst och skola ska 

samverka kring insatserna i det specifika ärendet. 

 

Uppföljning 

Rektor kallar till uppföljningssamtal. 

 

Handlingsplan vid alkoholpåverkad elev i skolan 

Vid misstanke om alkoholpåverkan 

Vid misstanke om att en elev är alkoholpåverkad i skolan kontaktas rektor/elevhälsan omgående. 

 

Samtal och bedömning 

Rektor och elevhälsan samtalar med eleven och gör en bedömning av situationen. 

 

Polis och socialtjänst tillkallas 

Polis och socialtjänst tillkallas till skolan vid behov. 

 

Vårdnadshavare kontaktas 

Rektor/elevhälsan kontaktar vårdnadshavare till eleven. I samtal med elev och vårdnadshavare 

klargörs vilka misstankar som avses och vilken drogpolicy skolan har. 

 

Avvisning från skolan 

Eleven hämtas från skolan av vårdnadshavare. Vid behov avlägsnar polisen eleven från skolan. 

 

Åtgärdsplan 

Rektor kallar till EHM (elevhälsomöte) för att diskutera framtida åtgärder och uppföljning. 



 
 

 

Handlingsplan vid innehav av alkohol i skolans lokaler 

Alkohol i skolans lokaler 

Om en elev avslöjas med alkohol i skolans lokaler ska rektor/elevhälsan omgående kontaktas. 

 

Alkoholen beslagtas 

Alkoholen beslagtas under säkra former. 

 

Samtal 

Rektor/elevhälsan samtalar med eleven samt ringer vårdnadshavare.  

 

Orosanmälan 

Orosanmälan till socialtjänsten görs vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


