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Förord
Alla på Väsby Nya Gymnasium arbetar för en alkohol- och drogfri skola. En elev som
använder droger kan sägas kränka andra elevers rättigheter, det vill säga rätten till en
narkotikafri och trygg skolmiljö. Stöd för detta arbete finns i skollagen, arbetsmiljölagen,
socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention. Skolan räknas som en arbetsplats och ska därför
vara drogfri. Alla på Väsby Nya Gymnasium, både personal och elever, omfattas av denna
handlingsplan. Som en del av det förebyggande arbetet mot droganvändning kan
narkotikahundar förekomma på skolans område. Skolan samarbetar med kommunens
preventionssamordnare, socialtjänster, Mini Maria och beroende mottagningen kring
drogrelaterande ärenden.

Definition av droger
En drog är en substans, syntetisk eller icke syntetisk, som skapar psykologiska effekter
och/eller är beroendeframkallande. Till denna kategori hör bl.a. alkohol, nikotin,
lösningsmedel, opioder och centralstimulerande preparat.

Mål
Målet med handlingsplanen är att:





Skolan ska vara en drogfri miljö
På ett tidigt stadium uppmärksamma drogproblem
Anställda och elever med drogproblem ska våga söka hjälp
Anställda och elever med drogproblem ska få hjälp

Förebyggande arbete mot droger
”Handlingsplanen mot droger” tas upp med alla klasser vid läsårsstart.
I skolans förebyggande arbete har skolhälsovården hälsoenkäter och hälsosamtal med elever
i grupp i åk 1 och enskilt med elever som önskar, eller vid förekommande anledning när
skolan ser ett behov.
Hög frånvaro är en varningsklocka för droganvändning och skolan har som mål att alltid följa
upp hög frånvaro.
Skolan arbetar regelbundet med översyn av skolans entréer. Under läsåret 16/17 har
tillgängligheten till skolan via speedgaterna och hissarna setts över. Fler kameror kommer att
monteras på skolan.
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Skolan bjuder in olika aktörer, tex. Choice, ungdomsmottagningen, i sitt förebyggande
arbete. Vi deltar i ett pilotprojekt ”Kommun fri från våld”. Vi arbetar aktivt med
värdegrundsarbete.
Skolan har skolvärd i form av campusledare.
Narkotikahundar kan förekomma på skolans område.

Tecken på missbruk
Hög frånvaro
Försämrade skolprestationer
Trötthet
Håglöshet
Koncentrationssvårigheter
Förändrat beteende
Byte av kamratkrets
Sömnbrist
Återkommande magont
Huvudvärk
Lukt

Åtgärder vid misstanke om användning av narkotika
1. Rektor /EHT informeras.
2. Samtal med eleven. Eleven får möjlighet att själv berätta. Vårdnadshavare eller god
man kontaktas (omyndig elev). Vilken misstanke som finns klargörs och även skolans
drogplan.
3. Under samtalet kan eleven antingen medge eller inte medge att hen använder
narkotika.
a) Om eleven inte medger användande av narkotika kvarstår misstanke och eleven
erbjuds att lämna drogtest, som är frivilligt. Drogtestet sker på Mini Maria
alternativt Maria ungdom. Elever som är över 20 år vänder sig till
beroendemottagningen. Provtagningen är frivillig.
b) Om eleven medger att hen använt narkotika erbjuds eleven att lämna drogtest,
som är frivilligt.
4. Eleven stängs av från praktiska moment och APL till dess att misstanken är utredd.
5. a) Vid negativt drogtest gör skolan en undersökning av vad som föranledde skolans
oro och vidtar ev. åtgärder för det.
b) Vid positivt drogtest, eller om eleven inte vill lämna drogtest anmäler skolan
drogmisstanke till socialtjänst och ev polisen. En handlingsplan upprättas tillsammans
med elev, vårdnadshavare/god man, socialtjänst och Mini Maria med fortsatt
provtagning, samtal och stöd. Se bilaga 1.
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6. Bryter eleven handlingsplanen kan avstängning bli aktuell med hänsyn till arbetsmiljö
och skydd för andra elever enligt skollagen 5 kap 17-21 § och FN:s Barnkonvention
art 33.
7. För fortsatt skolgång i skolmiljön krävs dokumenterad drogfrihet även efter att
anmälan till socialtjänsten gjorts med hänsyn till arbetsmiljö och skydd för andra
elever enligt ovanstående lagar och konvention.

Misstanke

1. Rektor, EHT kontaktas. De bedömer

2. Samtal med elev.
Vårdnadshavare /god man kontaktaktas

3.Medger
ej
Nej

3.Medger

Drogtest, frivilligt

Ev. drogtest

Ja

Neg

Pos

5.Anmälan till socialtjänst

5.Handlingsplan upprättas

7.Uppföljning
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Åtgärder vid direkt drogpåverkan
Vid misstänkt drogpåverkan under skoltid föreligger det skyldighet för samtlig personal på
Väsby Nya Gymnasium att omedelbart rapportera detta till elevhälsoteamet.
Efter rapportering till skolans ledning ska följande gång gälla:
1. Om en elev är misstänkt alkohol- eller drogpåverkad under skoltid skall denne efter
att skolan kontaktat vårdnadshavare/förälder till omyndig elev avvisas från skolan på
ett säkert sätt.
2. Efter samtycke från myndig elev kontaktas förälder. Vid behov tillkallas polis.
3. En anmälan görs till socialtjänsten samt till polisen.
4. Skolan upprättar en handlingsplan där pågående behandling för elevens beroende är
krav för fortsatt skolgång. Detta för att skolan ska kunna säkerställa en trygg
arbetsmiljö för all personal och alla elever, enligt arbetsmiljölagen, skollagen och FN:s
barnkonvention artikel 33.
5. Bryter eleven handlingsplanen eller uppträder misstänkt drogpåverkad vid ytterligare
ett tillfälle på skolan kan avstängning bli aktuell med hänsyn till arbetsmiljö och skydd
för andra elever enligt ovanstående lagar och konvention.

Strategi för elever som ertappas med att sälja droger
Elever som ertappas med att sälja droger på skolan ska omedelbart anmälas till polisen. I
avvaktan på vidare åtgärder och handläggning avstängs eleven omedelbart från Väsby nya
gymnasium av rektorn på skolan.

Arbetskamrater
Om man känner till eller är orolig för att en arbetskamrat har problem med alkohol och/eller
droger meddelar man sin närmaste chef. Tystnadsplikt gäller för samtliga i handläggning i
varje enskilt fall.

Ansvarig för årlig revidering
Handlingsplanen ska revideras årligen. Ansvaret åligger rektorn.

Upplands Väsby 9/8 2017

John Gustafsson
Rektor
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