Dag Hammarskjöld
Gymnasiet

DROGPOLICY OCH HANDLINGSPLAN
Motverkande av bruk av alkohol, tobak och övriga droger
1. ÖVERGRIPANDE MÅL
Skolan är en av samhällets viktigaste miljöer för att främja barns och
ungdomars hälsa.
Kalmar Waldorfskola och Dag Hammarskjöld gymnasiet ska vara en trygg och
drogfri skola som aktivt arbetar för att förebygga ohälsa hos eleverna.
Med drogfri skola menas här att varken narkotika, dopningsmedel, receptbelagda
medel (annat än vad läkare föreskrivit), tobak, alkohol eller sniffning får förekomma i
eller i anknytning till skolmiljön. Rökförbud gäller inom hela skolans område.

2. GRUNDLÄGGANDE UTGÅNGSPUNKTER
All hantering och allt bruk av narkotika är olagligt!
Det är förbjudet för ungdomar under 18 år att dricka alkohol.
Elever får inte förvara eller förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda
alkoholpåverkade inom skolans område eller i verksamhet som sker i skolans regi
(t.ex. studieresor).
Vuxna skall reagera på bruk av droger eller misstanke om bruk, med åtgärder.
Vi har som mål att skjuta upp alkoholdebuten.
Vi vill motverka allt bruk av tobak, se Tobakspolicy på Kalmar Waldorfskola och Dag
Hammarskjöld gymnasiet
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3. KONKRETA SYSTEMATISKA ÅTGÄRDER SYFTANDE TILL ATT
MOTVERKA ALLT BRUK AV DROGER
För att nå det övergripande målet och arbeta såväl mot bruk som missbruk av droger
arbetar Kalmar Waldorfskola och Dag Hammarskjöld gymnasiet förebyggande med:
1. Trygghetsfrågor: Ett medvetet och systematiskt arbete för ökad trygghet och
gemenskap är ett fortlöpande arbete under hela studietiden vid Kalmar Waldorfskola/
Dag Hammarskjöld Gymnasiet. En årligen återkommande satsning på en god start
för de nya elever som börjar här på höstterminen i form av en introduktionsvecka
görs.
All personal skall ha kunskap om droger, symptom och skadeverkningar.
2. Kontakten skola-hem: Tydliga riktlinjer för utvecklingssamtal finns. Syftet med
detta är att öka kontakten mellan skola och hem, samt upprätta en kontinuitet i dessa
kontakter t.o.m. att eleven fyller 18 år eller, enligt överenskommelse med elev och
målsman.
Vid första föräldramötet ge information om skolans drogpolicy och vid första
utvecklingssamtalet lämna information om hur föräldrarnas bjudvanor av alkohol
påverkar ungdomarnas konsumtion.
3. Elevernas närvaro i skolan: All personal rapporterar elevernas närvaro
skyndsamt. Klassföreståndare följer upp hög frånvaro, med elevvårdsmöten, i syfte
att upptäcka ohälsa eller andra svårigheter.
4. Elevernas självbild: Självstärkande arbete bedrivs på individ och gruppnivå.
5. Hälsobesök: Hälsobesök för elever i årskurs tio erbjuds och genomförs av
skolsköterskan. Under besöket sker bland annat samtal kring alkohol, narkotika,
tobak.
Skolan skall alltid i sitt pedagogiska och sociala arbete sträva efter att ge eleverna
kunskap om hälsofrämjande livsstilar.
6. Stöd och vägledning: Möjligheter till stöd och vägledning erbjuds elever och
föräldrar som känner oro för annans missbruk.
Samverka med Narkomanvårdsenheten, övrig socialtjänst och polis.
7. Temadagar: Temadagar som berör området bruk av droger anordnas, så som
”Don´t drink and drive” för gymnasiet.
A non smoking generation för åk 9-12, ev även åk 8.
Ge en föreläsning om anabola steroider.
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4. KONKRETA ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM MISSBRUK AV
DROGER
Enligt Socialtjänstlagen 14 kap.1§
”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden
behöver ingripa till underårigas skydd bör anmäla detta till nämnden.”
Anmälningsskyldigheten gäller var och en personligen, men det finns inget som
hindrar att man har en rutin som innebär att den som misstänker något talar med
rektor eller elevhälsan innan anmälan görs.
1. Rektor och/eller elevhälsan kontaktas utan dröjsmål.
Tobak
Vid bruk eller misstanke om bruk av tobak kontaktas vårdnadshavare, för samtal med
elev och elevhälsa för att ge stöd till elev att följa skolans policy angående tobak.
Alkohol
En alkoholpåverkad elev skall, efter rektors kontakt med vårdnadshavare, avvisas
från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt.
Alkoholhaltiga drycker beslagtas av skolans personal och förvaras hos rektor.
Rektor kallas till elevhälsakonferens vid behov.
Narkotika
Misstanke om missbruk av narkotika
All personal har skyldighet vid upptäckt eller misstanke om bruk att rapportera detta
till rektor.
Rektor, eller den rektor uppdrar, kallar eleven till samtal. Eleven ges möjlighet att
själv informera vårdnadshavarna om skolans farhågor innan skolan kontaktar
vårdnadshavarna. Myndig elev ger samtycke till kontakt med vårdnadshavare, se
punkt 2 sidan 2.
Drogtest förespråkas. Drogtest genomförs av Narkomanvårdsenheten. Skriftligt svar
lämnas till ansvarig rektor. Testet genomförs minst två gånger.
Socialtjänsten kontaktas i överensstämmelse med Socialtjänstlagen 14 kap §1.
Konstaterat missbruk av narkotika:
En narkotikapåverkad elev skall avvisas från skolan. Rektor kontaktar
vårdnadshavare och polis.
Rektor kallar till elevhälsakonferens.
Elevhälsakonferensen upprättar individuell åtgärdsplan med en tydlig
ansvarsfördelning.
Rektor meddelar socialtjänsten i överensstämmelse med Socialtjänstlagen 14 kap §1
och polismyndigheten delges information.
Behandlingskontakt med Narkomanvårdsenheten/annan behandlingsenhet krävs för
att eleven skall få gå kvar på skolan.
Om missbruket fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ vidtar tillämpningen av
gymnasieförordningens 6 kap §21-25.
Misstanke om försäljning av droger
Rektor gör polisanmälan.
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2. Vid misstanke om missbruk då det gäller omyndig elev
Anmälan till socialtjänsten skall göras. Rektor/Elevhälsan ansvarar för att detta görs.
SKOLANS MÖJLIGHETER OCH SKYLDIGHETER ATT AGERA MOT MISSBRUK
REGLERAS AV:
FN:s barnkonvention
Artikel 33 – barns rätt att skyddas från narkotika
Narkotikastrafflagen
All befattning är förbjuden såväl innehav som konsumtion
Arbetsmiljölagen
Förebygga psykisk och fysisk ohälsa och olycksfall
Skollagen
1 kap 2§ - skolan skall främja elevers harmoniska utveckling
Gymnasieförordningen
Möjligheter till ingripanden/disciplinära åtgärder
Socialtjänstlagen
Anmälningsskyldighet 14 kap 1§
UTVÄRDERING OCH REVIDERING
Denna policy/plan skall årligen göras känd för elever och ungdomar samt deras föräldrar eller
vårdnadshavare.
En gång varje år skall Kalmar Waldorfskola utvärdera och revidera drogpolicy och
handlingsplan.
2020-08-30
Rektor och Skolhälsan vid Kalmar Waldorfskola/Dag Hammarskjöld Gymnasiet
_____________________________________
John Green, rektor
_____________________________________
Anna Nordstrand, skolsköterska
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Utvärdering läsåret 2019/2020:
Deltar vid drogförebyggande arbete, Kalmar mot droger.
Uppdaterat skolans ANDT policy.
Tobaksfri Duo åk 7-9.
Kontakt med lokal polismyndighet i förebyggande syfte.
Vid hälsosamtal i klass klass 4 information om tobak och i klass 7 information
om ANDT.
Deltar i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, för att på
ett strukturerat sätt utveckla det drogförebyggande arbetet. Kortfattat går arbetet
ut på att, utifrån drogvaneundersökningar och behovsinventeringar, utveckla
organisationen, strukturer, styrdokument och mätbara indikatorer samt att
implementera effektiva metoder.
2020-08-30

________________________________________________
Rektor John Green

________________________________
Skolsköterska Anna Nordstrand
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