Handlingsplan för en drogfri skola

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan – ett stöd för skolpersonal
Syftet med föreliggande handlingsplan är att främja en drogfri skola samt att förebygga och
åtgärda droganvändning på skolan.
Med droger avses alkohol, narkotika, icke medicinsk användning av läkemedel eller andra
preparat som påverkar centrala nervsystemet.
Det är viktigt att se handlingsplanen som ett stöd vid uppkommen situation vilket innebär att
alla situationer måste bedömas individuellt.
Alla har ansvar för att reagera och agera. Vårt mål är att sträva efter en drogfri skola där alla
medvetet ska arbeta för att uppnå detta mål.
Detta gör vi genom att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande.

Främjande och förebyggande arbete
Alla måste ha god kunskap om droger och god handlingsberedskap vid uppkomna situationer.
Det drogförebyggande arbetet måste vara en integrerad del i den utbildningen som bedrivs och i
den miljön eleverna vistas i.
 Att alla elever får en grundlig information om handlingsplanens innehåll. Ansvar:
klassföreståndare/mentor
 Att föräldrar får information på t e x föräldramöten Ansvar: Rektor
 Att elever och personal vid skolan har kontinuerlig information om droger
(skadeverkningar, typer, signaler vid användande) Ansvar: Rektor
 Att handlingsprogrammet uppdateras och utvärderas inför varje läsårsstart och hålls
”levande” under läsåret. Ansvar rektor.
Det är en uppgift för alla anställda på skolan att reagera och agera, om man misstänker olovlig
användning, hantering eller langning av droger såväl på skoltid som på fritid. Anställda
kontaktar rektor/tillförordnad och/eller kurator, skolsköterska (se vidare Åtgärdande arbete).
För anställd i Halmstads gymnasieskola gäller anmälningslikt enl Socialtjänstlagen14 kap§1, se
bilaga.
Anmälan kan även ske till Socialförvaltningen när eleven är 18 år jml SekrL 14:3. Kontakt kan
tas med föräldrar till myndig elev jml BrB 24:4 (mer info under Tillämpliga lagar)

Åtgärdande arbete
Den eller de, som misstänker eller får kännedom om att någon använder, innehar eller langar
droger, kontaktar omgående kurator/skolsköterska och rektor.
Elev eller förälder, men inte skolpersonal, har rätt att vara anonym vid denna kontakt.
Har du sett symtom på missbruk? Vilka? Exempel på sådana tecken följer här:
 Byte av kamrater
 Ständig brist på pengar
 Hög frånvaro i skolan
 Humörsvängningar
 Rastlöshet
 Dåligt närminne och koncentrationssvårigheter
 Trötthet, apati, håglöshet eller överaktivitet
 Misstänksamhet, förföljelsetankar
 Misskötsel av sin hygien
 Depression eller nedstämdhet (mellan berusningstillfällena)
 Har du kännedom om langning/tillhandahållande av alkohol till underårig?
Misstanke om användning av droger
 Rådgör om misstanken med kurator eller skolsköterska. Rektor informeras.
 Om misstanke kvarstår ska anmälan göras till Socialförvaltningen om eleven är under
18 år, tel. till Socialförvaltningens Mottagningsenhet; 035 13 7888. En individuell
bedömning avgör hur vi sedan går vidare, t.ex. kurator/skolsköterska kontaktar polisen
för drogtest, om elev är under 18 år kontakt med föräldrar, kontakt med Althea om
elev/föräldrar vill ha samtalsstöd.
 Elev med pågående missbruk trots insatser från Socialförvaltningen avstängs från
undervisningen, i första skedet av rektor eller tillförordnad rektor under två veckor.
Därefter tas beslut av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Misstanke om innehav eller langning
 Personal informerar rektor eller tillförordnad rektor som kontaktar polis.
 Anmälan till Socialförvaltningen om eleven är under 18 år.
Vid upptäckt av innehav eller langning av droger
 Rektor eller tillförordnad gör polisanmälan
 Eleven avstängs omedelbart från skolan, av rektor eller tillförordnad rektor, i två veckor
i avvaktan på åtgärd.
 Eleven med föräldrar kallas till samtal tillsammans med rektor eller tillförordnad rektor,
mentor, kurator, skolsköterska och ev. personal från socialtjänsten.

Åtgärd vid akut påverkan av drog
 Bedöm om den påverkade är i behov av akut medicinsk vård. Ring i så fall 112 och
kalla på ambulans.
 Kontakta polis genom att ringa 114 14
 Anhörig kontaktas, vid myndig elev görs särskild bedömning vid behov av stöd kan
kommunjuristen kontaktas.
 Informera/kontakta rektor/tillförordnad rektor, skolsköterska eller kurator.
 Säkra hemtransport om eleven inte är i behov av akut medicinsk hjälp.
 För vidare handläggning se Misstanke om användning av droger.

Tillämpliga lagar
Från Narkotikastrafflagen (2010:64)
All hantering och innehav av narkotika medel är straffbar, dvs.
 inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika.
 överlåta narkotika.
 framställa narkotika.
 bjuda ut narkotika till försäljning eller förmedla kontakt mellan säljare och köpare av
narkotika.
 skaffa narkotika i syfte att överlåta den.
 anskaffa, bearbeta, transportera och/eller förvara narkotika för annans räkning.
Vid uppsåtligt handlande kan ovanstående narkotikabrott ge en påföljd av fängelse i maximalt
3 år.
Från Alkohollagen (2010:1622)
Den som inte har fyllt 20 år får inte bedriva försäljning av alkoholhaltiga drycker.
Spritdrycker, vin och starköl får inte säljas eller lämnas ut till dem som inte har fyllt 20 år.
Motsvarande gäller för folköl samt servering av alkoholhaltiga drycker i fråga om dem som inte
fyllt 18 år.
Det åligger den som tillhandahåller alkoholen att förvissa sig om att mottagaren har uppnått
minimiåldern.
Från Socialtjänstlagen 2011:453 (anmälningsplikten 14 kan § 1)
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa
till en underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och
sjukvården och Socialförvaltningen är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till
underårigs skydd. Detta gäller även den som är anställd hos sådana myndigheter
Myndigheter, befattningshavare som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden
alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen av en underårigs behov av skydd.
Från Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift lämnas till myndighet om det
är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som
sekretessen ska skydda.
Denna paragraf kan komma i fråga om eleven är myndig. Anmälan till socialtjänst kan alltså
ske även när eleven har fyllt 18 år.

I en nödsituation får enligt BrB 24:4 uppgifter lämnas ut vid överhängande fara för någons liv
eller för allvarlig skada för hans hälsa. Nöd bryter lag (SekrL). Kan ex kontakta föräldrar vid
fara för myndig elev.
Generalklausul i SekrL 14:3, som ska användas med viss försiktighet men som innebär att
kontakt kan tas med myndighet "om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har
företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda". Kurator kontaktar akutsjukvård el
ex socialtjänst ang myndig elev. Generalklausulen ger lagstöd för anmälan till socialtjänst
(kurator och lärare men ej skolhälsovård) av myndig elev.

