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Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk bland
elever på De la Gardiegymnasiet.
Kommunfullmäktige i Lidköping beslöt 2004-06-14 om ett drogpolitiskt program, ett
program som tydligt ska visa på kommunens vilja att arbeta aktivt med drogförebyggande
insatser på olika nivåer. För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet har De la
Gardiegymnasiet fått i uppdrag att formulera en handlingsplan mot droger.
De la Gardiegymnasiet är en drogfri arbetsplats. Droger orsakar inte bara skador och problem
för den enskilde och påverkar studieresultaten negativt. Droger påverkar hela skolans
arbetsmiljö. Därför är det viktigt att alla på skolan deltar i arbetet mot droger.
•
•
•
•

All personal, vårdnadshavare och alla elever ska vara väl förtrogna med skolans
handlingsplan.
I början av varje läsår informerar mentor sina elever om handlingsplanen.
Vårdnadshavare skall informeras om handlingsplanen.
Handlingsplanen skall revideras varje nytt läsår.

Med begreppet droger avses i denna handlingsplan: (i enlighet med kommunens drogpolitiska
program)
• Alkohol.
• Narkotiska preparat.
• Narkotikaklassade läkemedel som ej ordinerats av läkare.
• Dopingpreparat.
• Även preparat för sniffning - lösningsmedel och liknande samt medel som har
narkotisk verkan men ännu inte är narkotikaklassade, innefattas i begreppet droger.
Vid misstanke om drogmissbruk:
•

•
•
•

Vid misstanke om drogmissbruk hos elev åligger det alla i skolan att omgående
kontakta rektor som startar en utredning. Utredningen syftar till att få en heltäckande
bild av elevens situation.
Mentor tar omedelbar kontakt med vårdnadshavare om eleven är omyndig. Om eleven
är myndig skall samtycke till kontakt ges av eleven.
Rektor sammankallar snarast till elevvårdskonferens.
Vid elevvårdskonferensen fattar rektor beslut om fortsatta åtgärder med tydlig
ansvarsfördelning . Eleven uppmanas lämna drogtest (minst tre negativa tester.
Dock gäller att vid första negativa testen fortsätter studiegången som tidigare men
med fortsatt minst två ytterligare negativa drogtester för att försäkra sig om fortsatt
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•

•

drogfrihet). Kommunens rådgivningscentrum kan användas som resurs då de erbjuder
råd och stöd till eleven och föräldrar samt urinprovstagning vid misstanke om
narkotikamissbruk. Vid grundad misstanke om drogmissbruk gör rektor anmälan till
socialtjänsten.
Om elev inte medverkar till drogtest kvarstår misstanke och rektor gör anmälan till
socialtjänsten. Detta gäller även vid positivt utslag på drogtest. (Socialtjänstlagen
14 kap. 1§ ). Observera att kontakt med Rådgivningscentrum inte ersätter anmälan till
socialtjänst.
Om drogtest är negativt fortsätter mentorn, i samråd med Elevhälsan, att samtala med
eleven om vilka andra orsaker som kan ha lett till misstanken och vilket behov av stöd
som kan finnas.

Vid konstaterat drogmissbruk
•
•
•

•

Rektor sammankallar till elevvårdskonferens dit även socialtjänsten bjuds in.
Gymnasieförordningens 6 kap. §22 tillämpas.
Anmälan görs till socialtjänsten av rektor (Socialtjänstlagen 14 kap 1 §).
En tydlig ansvarsfördelning görs som stöd för eleven i samråd med vårdnadshavare,
skola och socialtjänst (protokoll elevvårdskonferens används). Ansvaret för fortsatt
utredning övertas av socialtjänsten.
Elevens fortsatta studiegång är beroende av dokumenterad drogfrihet genom drogtest.
(minst tre negativa drogtester. Dock gäller att vid första negativa testen fortsätter
studiegången som tidigare men med fortsatt minst två ytterligare negativa drogtester
för att försäkra sig om fortsatt drogfrihet)

Accepterar eleven drogtest kan undervisning erbjudas på annan plats eller vid annan
tidpunkt.
• Om missbruk fortsätter tillämpas gymnasieförordningens 6 kap. § 22-25.
Åtgärder när elev är drogpåverkad
•

•
•
•
•

En drogpåverkad elev skall avvisas från skolan. Den som upptäcker en elev som är
drogpåverkad skall omedelbart kontakta rektor eller annan tillgänglig personal. Polis
tillkallas vid behov.
Rektor eller mentorn kontaktar vårdnadshavare
Rektor gör anmälan till socialtjänst och polis.
Rektor kallar till elevvårdskonferens.
Punkterna under vid konstaterat drogmissbruk följs.

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger
•
•
•
•

Rektor kontaktas.
Rektor gör polisanmälan.
Mentorn kontaktar vårdnadshavare eller motsvarande för omyndig elev.
Fortsatta åtgärder planeras i samråd med polis och socialtjänst.

Utdrag ur gymnasieförordningen, kap 6:
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22§
Om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande eller
en allvarligare förseelse skall rektor försöka utreda orsaken till beteendet. Vid behov skall
skolläkare och annan företrädare för elevvården medverka vid utredningen.¶
Med ledning av vad som framkommit vid utredningen skall rektor försöka få eleven att bättra
sig. Rektor får därvid tilldela eleven en skriftlig varning.¶
I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall vårdnadshavarna
snarast underrättas om åtgärd som avses i andra stycket.¶
23§
Om syftet med åtgärder enligt 22 § inte uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka
skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl, får eleven stängas av från
undervisningen helt eller delvis under högst två veckor av terminen eller förvisas från
kommunens eller landstingets gymnasieskola för en viss tid, dock högst tre terminer utöver
den termin när beslutet meddelas.¶
Om en elev står under åtal för en gärning, får han förvisas på grund av den bara om han erkänt
denna eller om tingsrätten funnit utrett att han begått gärningen. Förordning (1999:844).¶
24§
Fråga om avstängning eller förvisning avgörs av styrelsen för utbildningen.¶
Om det bedöms nödvändigt med hänsyn till risken för andra elever och skolans personal får
rektor, i avvaktan på att styrelsen skall avgöra ett ärende om avstängning eller förvisning,
besluta att med omedelbar verkan interimistiskt avstänga en elev.¶
Ett beslut om interimistisk avstängning gäller till dess ärendet prövats av styrelsen, dock
längst under två veckor.¶
25§
Styrelsen för utbildningen skall se till att det i ett ärende om avstängning eller förvisning finns
en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter som är av betydelse för ärendets
bedömning. Styrelsen skall se till att utredningen inleds omgående och genomförs så
skyndsamt som möjligt. Eleven och, i fråga om en elev som inte har fyllt 18 år och inte heller
har ingått äktenskap, elevens vårdnadshavare skall få tillfälle att muntligen yttra sig inför
styrelsen för utbildningen.¶
Innan beslut om avstängning eller förvisning fattas i fråga om en elev som inte har fyllt 18 år,
skall styrelsen för utbildningen samråda med den kommunala nämnd som har hand om
sociala frågor för eleven.¶
Styrelsen för utbildningen får förordna att beslut om avstängning eller förvisning skall gälla
med omedelbar verkan.¶

Utdrag ur Socialtjänstlagen 14 kap. Anmälan om missförhållanden
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1§
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa
till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälsooch sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet
gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som
berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och
sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs
i tredje stycket.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga
att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns
behov av skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om
Barnombudsman. Lag (2003:407).
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