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Drogpolicy för Kunskapsskolan Nacka
Syfte
Vi vill erbjuda alla elever en personligt utformad undervisning och ge alla en möjlighet att nå
bästa möjliga studieresultat. Vi vill erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö, för att utveckla trygga
individer som tror på sig själva. Vi vill att den enskilda eleven ska utveckla ett avståndstagande till
droger, en förmåga att kunna tacka nej.

Inledning
Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser.
Det är inte tillåtet att inneha, sälja eller använda droger, inte heller att vistas på skolan i
berusat/drogpåverkat tillstånd. Med drog menar vi; narkotika, alkohol, tobak, dopingpreparat,
sniffningspreparat(lösningsmedel/drivgas) och missbruk av läkemedel(som tas i missbrukande
syfte). Droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde utan påverkar även
studieresultaten negativt, det påverkar också hela skolans arbetsmiljö.
Lagstiftningen finner du sist i dokumentet.

Nacka Kommuns Drogpolicy
Övergripande vision
• Drogfri uppväxt
• Fler rök- och drogfria miljöer
• Narkotika- och dopingfri kommun
Inriktningsmål
• Ingen konsumtion av alkohol och tobak bör förekomma bland barn och ungdomar i Nacka
• Attityder ska vara otillåtande till experimenterande med narkotika och dopingpreparat
• Idrotts- och föreningsliv ska arbeta aktivt med alkohol- och drogförebyggande arbete
• Ökad trygghet i Nacka till följd av minskat alkohol- och drogrelaterat våld. Se vidare på
Nacka kommuns hemsida.

Förebyggande arbete på skolan
•

•
•
•
•

•

Jag kurserna som återkommer i Kunskapsskolans kursstruktur varje termin behandlar om
råden inom jag-utvecklingen. Jag 3 kursen ht år7 handlar speciellt om
drogförebyggandearbete. Vi vill även tillsammans med eleverna skapa återkommande
temadagar på teman som engagerar ungdomar, ungdomskulturer, mode, musik,
cybervärlden etc.
Återkommande värderingsövningar både i grupp och enskilt.
Diskussionsgrupper som behandlar livsfrågor som angår ungdomar.
Genomföra kontinuerlig kompetensutveckling för personalen, så att de ska utveckla
undervisning i förebyggande värderingsarbete men även i att tidigt upptäcka ett missbruk.
Vår arbetsplats är rökfri. Om elev ertappas med att röka kontaktas vårdnadshavare och
skolan erbjuder eleven ett samtal om rökning med kurator/skolsköterska alt annan
lämplig person.
Elevvårdsteamet skall arbeta snabbt och aktivt vid minsta misstanke om missbruk.
Teamet ska vara ett starkt stöd för elever, föräldrar och medarbetare så att ingen skall
behöva vara ensam med sin oro.
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Förebyggande arbete föräldrar/ samhälle/ näringsliv
•
•
•
•
•
•
•

Tydlig information om vårt drogförebyggande arbete till elever och föräldrar både iform av
återkommande föräldramöten och öppna seminarium/föräldracaféer, där det handlar om
att stärka föräldrarna i att inte bjuda sina barn och ungdomar på alkohol.
Noggrann uppföljning av anledning till frånvaro. Efter en dags sammanhängande
frånvaro och upprepad ströfrånvaro skall handledare kontakta hemmet/vårdnadshavare
och sedan elevvårdsteamet.
Vår arbetsplats är rökfri. Om elev ertappas med att röka kontaktas vårdnadshavare och
skolan erbjuder eleven ett samtal om rökning med kurator/skolsköterska alt annan
lämplig person.
Regelbundet samarbete med polis och socialtjänst i förebyggande syfte.
Delta i återkommande enkätundersökningar och andra arrangemang utan för skolan.
Vi vill samverka med fritiden, idrottsföreningar, föräldrar i vårt förebyggande arbete,
eventuellt skapa nätverk t ex enligt Örebro prevention program.
Vi vill samverka med företag och kommun(olika sorters mottagningar) i vårt förebyggande
arbete, eventuellt skapa nätverk och föräldrautbildningar. Se www.mentor.se

Man pratar om Risk- och Skyddsfaktorer i det drogförebyggande arbetet.
Riskfaktorer ökar risken för problem. Skyddsfaktorer minskar risken. Exempel på faktorer som
fungerar både som risk och skydd är familjeförhållanden, personligheter, bostadsområden,
socialgrupp mm

Tecken på någon form av missbruk
Signaler som KAN vara tecken på att en elev använder droger är;
• Beteende förändringar
• Skolk
• Försämrade studiemotivation och resultat
• Intressen förändras, eller mer försvinner.
• Nya kamrater som man som förälder inte får träffa
• Lättretad och ombytlig i humöret
• Glansiga, röda ögon eller vidgade pupiller
• Törst, hosta och ”godissug”
• Värderingar förändras
• Uppskruvad ”speedad”
Vad kan föräldrar göra?
• Förmedla normer och värderingar så att ens barn stärks i att kunna tacka nej.
• Övervaka barnets handlingsutrymme
• Ha roligt tillsammans, ta vara på tillfällen till rak och lättsam kommunikation.
• Lära ut sociala förmågor
• Ge utrymme för egna initiativ
• Uppmärksamma barn som gör rätt
• Hålla koll på vilka webbsidor som ens barn besöker. Tips www.lankarkiv.se
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Åtgärder vid drogmissbruk
Åtgärder vid misstanke om drogmissbruk
• Elevhälsoteamet samråder.
• Föräldrar kontaktas och en handlingsplan upprättas i samråd med föräldrar och elev.
• Vid misstanke om någon form av annat drogmissbruk än tobak uppmanas föräldrarna att
omgående ta med eleven till Nacka Mini-Maria för att lämna urinprov eller andra prover
vid behov. Skolan ber även föräldrarna att få ta del av resultaten.
• Om elevens test är negativt förs samtal om vilka andra orsaker som kan finnas till de
problem som lett till misstanken och vilket behov av stöd som kan finnas.
• Om elevens test är positivt görs en anmälan från Mini-Maria till socialtjänsten.
• Om eleven vägrar drogtesta sig, jämställs det från skolans sida med ett positivt provsvar
och en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1§ görs. Ansvaret för fortsatt utredning
övertas av socialtjänsten.
• Rektor bör göra en polisanmälan då användande, innehav och spridning/försäljning av
narkotika är en brottslig handling.
Åtgärder vid fastställt drogmissbruk
• I samtliga fall informeras föräldrarna om att anmälan till socialtjänsten kommer att ske.
Föräldrarnas medverkan är av stor betydelse.
• Muntliga anmälan görs till socialtjänsten
• En formell anmälan görs och socialtjänsten kontaktar familjen
Överenskommelse om skolgången
• En överenskommelse kan göras mellan eleven, föräldrarna och skolan som reglerar
förutsättningarna för fortsatt skolgång.
• Eleven erbjuds samtal med kurator under en bestämd tid t ex 1ggn i veckan i 4 veckor.
• Alternativ undervisning.
• Om det bedöms som nödvändigt med hänsyn till risk för andra elever och skolans
personal får rektor ordna alternativ undervisning och möte med vårdnadshavare. Detta
kan vara motiverat för att markera allvaret i det inträffade, lugna ner en besvärlig situation
och få tillfälle till samtal, planering och reflektion.
Åtgärder när elev kommer drogpåverkad till skolan
• Om elev är drogpåverkad i skolan kontaktas förälder omgående och uppmanas hämta
hem eleven. Vid allvarligare fall kontaktas enligt lag även polisen.

Lagstiftningar
.
•
•
•
•
•

Enligt narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat som är
klassade som narkotika.
Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från
narkotika
Enligt skollagen skall skolan motverka missbruk av narkotika.
Arbetsmiljölagen föreskriver att skolan skall ha en bra arbetsmiljö och skolan är skyldig
att förebygga ohälsa och olycksfall, bl.a. orsakat av narkotika.
Enligt socialtjänstlagen har skolan skyldighet att anmäla till socialtjänsten om skolan får
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns
skydd.
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Nedan finns länkar till Regeringskansliets författningssamlingar.
Lagstiftning - tobak, alkohol, dopingpreparat
Tobakslagen: http://62.95.69.15/ sök på Tobak
Alkohollagen: http://62.95.69.15/ sök på alkohol
Alkoholförordningen: http://62.95.69.15/ sök på alkohol
Lösningsmedel: http://62.95.69.15/ sök på lösningsmedel
Läkemedel: http://62.95.69.15/ sök på läkemedel

Lagstiftning Narkotika
Narkotika förordningen: http://62.95.69.15/ sök på Narkotika
Narkotika strafflagen:  sök på Narkotika

