Drogpolicy
Mål:
•

Verka för en hälsosam och trygg arbetsmiljö

•

En tobaks- och drogfri skola

•

Förhindra missbruk

•

Förebygga ohälsa, tillbud och utslagning bland elever på grund av drogmissbruk

•
All personal ska veta hur man agerar vid misstanke eller vid upptäckt av tobaks-,
alkohol- eller droganvändning

Detta klassar vi som droger och droganvändning:
•

Alkohol

•

Narkotika

•

Dopingmedel

•

Narkotikaklassade läkemedel

•

Sniffning

•

Olika nätdroger

På vår skola får du inte:
•

använda tobak i någon form

•

förvara eller dricka alkoholhaltiga drycker

•

vara alkoholpåverkad

•
ha druckit alkoholhaltiga drycker när du deltar i verksamhet i skolans regi: studiebesök,
studieresor, praktikplatser och liknande
•

hantera narkotika på något sätt

•

använda narkotika, dopingmedel eller icke medicinska preparat

Kunskapsskolan Landskrona

En och Thulinsväg 1
261 41 Landskrona

tfn 08-506 916 80
info.landskrona@kunskapsskolan.se

www.kunskapsskolan.se

TOBAK - Vad gör jag som skolpersonal om…
... Jag känner oro för eller upptäcker att en elev använder tobak under skoltid?
•

Om tobaksanvändning sker under skoltid informerar jag om att tobaksförbud gäller.

•
Om eleven röker eller snusar uppmanar jag eleven att släcka cigaretten eller spotta ut
snuset. Jag kontaktar och informerar mentorn.
•
Handledaren uppmanar eleven att berätta för vårdnadshavare om tobaksanvändningen.
Handledaren ska sedan kontakta vårdnadshavare senast följande dag.
•
Barn och ungdomar som regelbundet använder tobak erbjuds samtal som stöd att sluta
röka/snusa genom skolans skolsköterska.

ALKOHOL - Vad gör jag som skolpersonal om…
... Jag upptäcker att en elev är påverkad av eller dricker alkohol under skoltid?
•

Jag talar med eleven och kontaktar handledaren eller berörd elevhälsopersonal.

•

Jag ser till att vårdnadshavare kontaktas omgående.

•
Jag ser till att vårdnadshavaren hämtar eleven i skolan så att eleven kommer hem på ett
säkert sätt om eleven är påverkad.
•

Jag ser till att möte hålls med vårdnadshavare snarast.

•

Vid behov görs en skriftlig orosanmälan till socialtjänsten av berörd elevhälsopersonal.

•
Eleven erbjuds stödsamtal. Elevhälsopersonalen informerar vårdnadshavaren om
möjligheten att ta drogtest.

NARKOTIKA - Vad gör jag som skolpersonal om…
... Jag upptäcker eller får kännedom om att en elev/ungdom sniffar, använder narkotika eller
dopingpreparat?
•

Jag talar med eleven och kontaktar berörd elevhälsopersonal.

•

Jag ser till att vårdnadshavare kontaktas omgående.

•
Jag ser till att vårdnadshavaren hämtar eleven i skolan så att eleven kommer hem på ett
säkert sätt om eleven är påverkad.
•

Jag ser till att möte hålls med vårdnadshavare snarast.

•

Berörd elevhälsopersonal gör en skriftlig orosanmälan till socialtjänsten.
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•
Vid misstanke om narkotikabrott görs en polisanmälan av berörd elevhälsopersonal och
vid behov kan polis komma till skolan med narkotikahund.
•
Eleven erbjuds stödsamtal. Elevhälsopersonalen informerar vårdnadshavaren om
möjligheten att ta drogtest.

Vad säger lagen?
Tobakslagen säger att ”rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet
eller annan verksamhet för barn och ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden
utomhus vid förskolor och fritidshem”.
Alkohollagen säger att försäljning av alkoholdrycker till personer under 20 år är förbjuden, om det
inte gäller servering på restaurang eller försäljning av folköl (18–årsgräns).
Narkotikalagen säger att den som innehar, brukar eller befattar sig med narkotika, om gärningen är
uppsåtlig, döms för narkotikabrott.
Skollagen och socialtjänstlagen säger att all personal som arbetar med barn och ungdom är skyldig
att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn/ungdom far illa, till exempel genom
användning av alkohol/narkotika.
Arbetsmiljölagen säger att skolan och fritidsgården skall ha en bra arbetsmiljö och är skyldiga att
före-bygga ohälsa och olycksfall.

Kontakter
•

Rektor Lidija Munchmayer

08 - 506 916 82

•

Skolsköterska Katja Lindell

08 - 506 916 85

•

Skolkurator Annika Kristland

08 - 506 916 84

•

Ungdomsstöd, Socialförvaltningen Landskrona

0418 – 470 000

•

Fältgruppen, Landskrona

0418 – 470 000

•

FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika)

040 - 14 05 95

•

Maria Ungdom

040 - 33 71 70

•

Polisens tipstelefon

114 14 eller
020 - 99 11 99
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