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Handlingsplan för förebyggande av drogmissbruk
Mål
SSIS skall vara en drogfri skola. Ingen hantering eller användning av droger skall förekomma på
skolan. Med droger avses alkohol, narkotika samt dopingpreparat Alla i skolan skall verka för en

drogfri skola.
Förebyggande arbete
 All personal skall få information om droger och tecken på missbruk.
 All personal skall känna till skolans handlingsplan för förebyggande av drogmissbruk.
 Skolan informerar föräldrarna och elever om skolans handlingsplan i samband med
terminsstarten i årskurs 1.
Misstanke om droganvändning
Den som upptäcker att elev är påverkad av droger eller har misstanke om att en elev missbrukar
droger, skall omedelbart kontakta ansvarig rektor samt skolhälsovården. Elevens klassföreståndare
informeras. Skolledningen informerar sedan hela elevhälsoteamet och eventuellt annan personal
som är berörd.
Omyndig elev
Om eleven är omyndig kallar rektor elev och dennes vårdnadshavare till elevvårdskonferens i
skolan. Skolan skall se till att båda vårdnadshavarna får samma information.
Om vårdnadshavarna är gifta eller sammanboende räcker det med att informera ena
vårdnadshavaren. Eleven skall ges möjlighet att prata med sina vårdnadshavare innan skolan kallar
till elevvårdskonferensen, om detta kan ske utan att kallelsen till mötet fördröjs.
Om skolan bedömer att eleven bör lämna urinprov på Maria ungdom uppmanas
vårdnadshavarna/-en att följa sin son/dotter till provtagningen (Maria ungdom tar ej emot omyndig
elev utan att vårdnadshavare är med). När skolan begär urinprov anses misstanken så stark att
skolan enligt socialtjänstlagen är skyldig att samtidigt göra en anmälan till socialtjänsten. Skolan får
inte dröja med anmälan för att t ex invänta vårdnadshavares besked om att göra drogtest (jfr JO:s
beslut dnr 3700-2002). Vid kontakten med vårdnadshavarna bör skolan informera om detta.
Elevvårdskonferens hålls med elev och vårdnadshavare. Vid konferensen skall
kurator/skolsköterska och rektor delta samt ev. övrig inblandad personal. I vissa fall kan eleven
stängas av från hela eller delar av undervisningen. Åtgärdsprogram eller handlingsplan upprättas.
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Myndig elev
För myndig elev kontaktas föräldrar endast om eleven ger tillstånd till detta, annars erbjuds eleven
att skolpersonal följer med till Maria ungdom.
För myndig elev upprättas åtgärdsprogram eller handlingsplan tillsammans med rektor och
kurator/skolsköterska. Sekretess råder. Dock kan skolan med stöd av Sekretesslagen, 14 kap, §3,
efter noggrant övervägande, lämna sekretessbelagd uppgift till annan myndighet, om det är
uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas är viktigare än det intresse sekretessen skall skydda.
Åtgärder vid misstanke om innehav/försäljning
 Skolledningen gör polisanmälan.
 Rektor stänger av eleven från skolan i avvaktan på åtgärd.
 Eleven kallas till elevvårdskonferens. Ev. kallas även personal från socialtjänsten.
 Åtgärdsprogram eller handlingsplan upprättas.
 Rektor kan initiera beslut om avstängning från skolan.
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