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Om drogpolicyn 

Malung-Sälens Gymnasieskola (MSG) 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 och för en trygg och säker 

arbetsmiljö.  

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

möjligheterna till fortsatta studier och framtida yrkesliv. Därför verkar MSG aktivt för en drogfri skoltid 

och skolmiljö och mot användning av alla former av droger.  

Till grund för skolans 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 i skolmiljön och bland elever och personal.  

 

Syfte  

Syftet med skolans drogpolicy är att:  

 Förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika.  

 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 skolans drogpolicy är att:  

 Öka andelen elever som inte använder tobak, alkohol eller narkotika.  

 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 det stöd som är möjligt.  

 

Regler  

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

rök-, alkohol- och drogfri. För elever och personal gäller:  

 Tobaksrökning är förbjudet inom skolans område.  

 Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller ha 

kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller alkohol under skoltid.  

 Det är förbjudet att förvara och inneha alkohol eller andra droger på skolan.  
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 Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla droger på skolan.  

 Att använda, inneha eller sälja narkotika är ett brott och ska enligt lagen anmälas till polisen.  

 

Definition av droger  

Med droger avses i denna policy:  

 Alkohol  

 Narkotika (enligt lag otillåtna preparat) 

 Tobak  

 Dopingpreparat  

 Läkemedel (icke medicinskt betingat bruk)  

 Andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte.  

 

Lagstiftning  

Skolan har att följa och tillämpa den lagstiftning som på olika sätt berör droger i skolmiljön. Detta 

regleras i följande lagar.  

 Grundlagen  

 FN:s Barnkonvention  

 Narkotikastrafflagen  

 Tobakslagen  

 Arbetsmiljölagen  

 Skollagen  

 Socialtjänstlagen  

 Sekretesslagen  
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Förebyggande insatser  

MSG:s förebyggande insatser syftar till att stärka skyddande faktorer och minska riskfaktorer. Även 

insatser för att öka upptäcktsrisken har en förebyggande effekt. Skolan arbetar med följande 

förebyggande insatser.  

 

Policy  

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

förebyggande effekt.  

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  

Skolan 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 alla elever i årskurs 1.  

 

Föräldrar  

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

förebyggande effekt. Föräldrar informeras om skolans drogpolicy.  

 

Samverkan  

Samverkan med socialtjänst, polis och praktikplatser i syfte att stärka arbetet med 

skolans drogpolicy.  

 

Kunskap och samtal  

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

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

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

 

Drogtestning  

Drogtestning via vårdcentralen erbjuds vid misstanke om användning av narkotika. Syftet är att 

bekräfta misstankar och skapa bra förutsättningar för stöd och hjälp till eleven. Drogtestning är alltid 

frivilligt, men att avstå medför en anmälan till socialtjänsten och att eleven inte kan delta i praktiska 

moment eller APL. 
 

Fortbildning  
Lärare och personal ges möjlighet till fortbildning om droger.  
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Riktade insatser  

Riktade insatser görs för elever och grupper av elever med högre risk.  

 

 

Handlingsplan  

Handlingsplanen syftar till att:  

 Säkerställa rutiner för hur skolan agerar vid misstanke om att elev använder narkotika 

eller är akut påverkad i skolan.  

 Säkerställa att eleven är drogfri om eleven avser att fortsätta studierna vid 

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 narkotikabruk  

 

Misstanke  

Vid misstanke om narkotikabruk kontaktas rektor.  

 

Samtal  

Rektor och elevhälsan samtalar med eleven om vad som föranlett misstanke om 

narkotikabruk.  

 

Vårdnadshavare kontaktas  

Elevens vårdnadshavare kontaktas av rektor om eleven är under 18 år, detta efter att eleven själv fått 

möjlighet att berätta för sin vårdnadshavare. Är eleven över 18 år kontaktas eventuellt 

vårdnadshavare i samråd med eleven. I samtal med elev och eventuell vårdnadshavare klargörs vilka 

misstankar som avses och vilken drogpolicy skolan har.  

 

Drogtest erbjuds  

Drogtest erbjuds ifall eleven nekar till narkotikabruk. Testerna är frivilliga och syftet är att få en 

misstanke bekräftad och en utgångspunkt för fortsatta stödinsatser. Avstår eleven att lämna drogtest 

kan rektor träffa beslut om att eleven avstängs från praktiska moment och APL. Är testet positivt 

avstängs eleven från praktiska moment och APL tills provet är negativ. Undervisning i teoretiska 

ämnen bedrivs i former som säkerställer övriga elevers rätt till studiero och säker arbetsmiljö. Skriftligt 

svar på resultatet av drogtest lämnas till rektor/elevhälsan.  
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Anmälan till socialtjänsten och polisen  

Rektor gör en anmälan till Socialtjänsten enligt SoL 14 kap. 1 § om eleven är under 18 år och 

erkänner narkotikabruk, vägrar göra ett drogtest eller testar positivt på drogtestet. Om eleven testas 

positiv gör rektor även en polisanmälan.  

 

Medgivande bryta sekretess  

I samband med det första samtalet och anmälan till socialtjänsten ombeds eleven lämna medgivande 

att bryta sekretess så att skolan kan få information om att eleven lämnar drogtest och deltar i 

socialtjänstens åtgärder. Om medgivande ej ges ska ändock skriftligt svar på drogtest lämnas till 

rektor/elevhälsan.  

 

Åtgärdsplan  

I samband med anmälan till socialtjänsten kallar rektor till elevvårdskonferens. Tillsammans med 

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

 Hur skola och vårdnadshavare håller kontakt (ifall eleven är under 18 år)  

 Förutsättningar för fortsatt skolgång (närvaro, tider, lokal, stöd och redovisning 

av drogtest) • Om medgivande att bryta sekretess godkänns  

 Information om Skollagen 5 kap.  

 

Uppföljning  

Rektor kallar till uppföljningssamtal inom 2 veckor.  

 

Handlingsplan vid narkotikapåverkan, innehav eller försäljning  

 

Vid misstanke om påverkan, innehav eller försäljning  

Vid misstanke om att en elev är narkotikapåverkad ska eleven genast skickas hem från skolan eller 

träning (skollagen kap 5). I anslutning till detta informeras rektor. Vid misstanke om innehav eller 

försäljning i skolan kontaktas rektor eller annan representant från skolledningen.  

 

Samtal och bedömning  

Rektor och elevhälsan kontaktar elev och gör en bedömning av situationen.  

 

Polis tillkallas  

Polis tillkallas vid behov.  
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Vårdnadshavare  

Rektor/elevhälsan kontaktar vårdnadshavare för elever under 18 år. Är eleven över 18 år kontaktas 

eventuellt vårdnadshavare i samråd med eleven.  

 

Anmälan till socialtjänsten och polisen  

Rektor gör en anmälan till Socialtjänsten enligt SoL 14 kap. 1 § om eleven är under 18 år. Samtidigt 

gör rektor en polisanmälan.  

 

Medgivande bryta sekretess  

I samband med det första samtalet och anmälan till socialtjänsten ombeds eleven lämna medgivande 

att bryta sekretess så att skolan kan få information om att eleven lämnar drogtest och deltar i 

socialtjänstens åtgärder. Om medgivande ej ges ska ändock skriftligt svar på drogtest lämnas till 

rektor/elevhälsan.  

Åtgärdsplan  

I samband med anmälan till socialtjänsten kallar rektor till elevvårdskonferens. Tillsammans med 

elev och vårdnadshavare upprättar en individuell åtgärdsplan. Den ska innehålla: • Hur skola och 

vårdnadshavare håller kontakt (ifall eleven är under 18 år)  

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

 Om medgivande att bryta sekretess godkänns  

 Information om Skollagen 5 kap.  

 

Uppföljning  

Rektor kallar till uppföljningssamtal inom 2 veckor 

 

 

Drogpolicyn är upprättad och beslutad 20210806 av Sören Svendsgaard (samordnare elevhälsan) 

och Maria Holmqvist (rektor). 

 

 


