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Alkohol- och drogpolicy på
Hagagymnasiet
Hagagymnasiets alkohol- och drogpolicy är framtagen i enlighet med
Arbetsbok - Barn och unga 10-12 år i risk att utveckla eller som har kriminellt
beteende och/eller missbruk.

Vårt övergripande mål
På Haga vill vi erbjuda våra elever och vår personal en skyddande skol- och
arbetsmiljö fri från droger. Utifrån vår omtanke om varandra vill vi stödja elever
och anställda till ett drogfritt liv.
Vårt hälsofrämjande arbete har målet att våra elever ska ges de bästa
livsförutsättningarna.

Lagen och vårt perspektiv
Vad gäller bruk av tobak har Haga en separat tobakspolicy.
Vi har nolltolerans mot alkohol, dopingpreparat och narkotika. Enligt lagen är
det förbjudet att äga, vara påverkad eller ta befattning med narkotika.
Vid misstanke om missbruk vidtar vi adekvata åtgärder. Av det skälet är de
angeläget att elever, föräldrar och personal känner till vår handlingsplan mot
alkohol och droger.
Skolan samverkar med Moa-mottagningen, Socialtjänsten, Polisen och
vårdnadshavare redan vid oro för alkohol- och/eller drogproblem.
Vid behov kan en elev avvisas, och i allvarliga fall stängas av från skolan. Det
kan ske om hen utgör fara för sig själv eller människor omkring sig eller stör
undervisningen.
Rektor är ansvarig men kan delegera uppdraget till kurator, skolsköterska eller
mentor.
Elevskåpen är skolans egendom som eleverna disponerar för förvaring av
läromedel och personliga saker. Vid misstanke om att droger förvaras i skolan
kan skolan utan förvarning öppna och gå igenom elevskåpen.
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Handlingsplan mot alkohol och droger
Rutiner för elev som misstänker att en annan elev är berusad,
luktar alkohol, är drogpåverkad eller säljer droger
Agera inte på egen hand utan kontakta en vuxen på skolan så snart som
möjligt för att de ska kunna ageraa enligt gällande handlingsplan.

Rutiner för personal om elev är berusad eller luktar alkohol
I samband med uppmärksammande fylls blanketten ”Anmälan till rektor” i.
Hyperlänk
Den som uppmärksammar en alkoholpåverkad elev ska se till att mentor,
kurator, skolsköterska eller skolledning informeras direkt för samtal med elev.
Den som gör upptäckten genomför själv samtalet tillsammans med en kollega
om ingen ansvarig nås. I detta fall ska mentor, kurator, skolsköterska eller
skolledning informeras senare.
De som talar med eleven ska också se till att hen avvisas från skolan och
omhändertas på ett tryggt sätt.
Vårdnadshavare informeras direkt om elev är omyndig. Om elev är myndig
informeras vårdnadshavare om elev ger sitt samtycke.
Inom två veckor genomförs ett uppföljningssamtal, där mentor och kurator
deltar.
Skolan överväger alltid att göra en anmälan med stöd av socialtjänstlagen, 4
kap §1, då elev är berusad eller luktar alkohol. Haga samarbetar med Moamottagningen när det finns oro kring en elevs alkoholvanor.

Rutin för personal vid misstanke att elev använder droger
I samband med uppmärksammande fylls blanketten ”Anmälan till rektor” i.
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Den som uppmärksammar en elev som misstänks använda droger och/eller
vara drogpåverkad ska se till att mentor, kurator, skolsköterska eller
skolledning informeras direkt för samtal med elev.
Om ingen ansvarig nås ska den som gör upptäckten själv genomföra samtalet
tillsammans med en kollega. Elev kan ges möjlighet att informera
vårdnadshavare om vad som skett innan skolan kontaktar hemmet. Kontakt
med vårdnadshavare sker först efter samtycke om elev är myndig. Samtal förs
med vårdnadshavare. Att föreslå kontakt med Moa-mottagningen
rekommenderas.
De som talar med elev som är uppenbart påverkad ska också se till att hen
avvisas från skolan och omhändertas på ett tryggt sätt. Nås ej vårdnadshavare
eller om vårdnadshavare ej bedöms kunna tryggt omhänderta elever
kontaktas polis eller socialtjänst.
Har samtal och ev. avvisning hållits av personal som inte är kurator,
skolsköterska eller rektor lämnas ärendet här över. Rektor, kurator eller
skolsköterska avgör sedan vilka kontakter som behöver tas.
Anmälan sker alltid till socialtjänsten, kontakt med polis bör övervägas. Om
samtycke finns genomförs ett gemensamt möte med berörda parter, ett så
kallat trepartsmöte. Om vårdnadshavare inte samtyckt till samverkan får
socialkontoret ändå återkoppla till anmälare om utredning inletts, inte inletts,
eller redan pågår.
Kontakt med Moa-mottagningen tas för tidsbokning. Vårdnadshavare ska delta
vid besöket om eleven är under 18 år. Skolan närvarar vid alla besök där de
initierat en oro om samtycke ges. Vid första mötet på Moa-mottagningen sker
ett orossamtal där fortsatt planering görs.
Om det är skolan som har initierat kontakten med Moa-mottagningen ska de
också finnas med vid utlämnade av eventuella provsvar om
vårdnadshavare/myndig elev samtycker.
Rektor bör överväga att utreda elevs ev. behov av särskilt stöd för att hen ska
lyckas med studierna.
En handlingsplan, i vilken det framgår planerade åtgärder, kontakter och
insatser, upprättas. Det är viktigt att det framgår vem/vilka som är ansvarig för
de olika delarna.

Omhändertagande av alkohol och droger på skolan
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Rektor och lärare tar hand om alkoholdrycker, om elev har med sig sådana till
skolan.
Dessa kan hämtas av vårdnadshavare, inte elev. En rektor eller lärare som
överlämnar alkohol till person under 20 år gör sig skyldig till langning.
När det gäller omhändertagande av ev. droger kontaktar rektor, eller person
som rektor utser, polis och vårdnadshavare.

Åtgärder vid misstanke om försäljning av alkohol och droger
Misstanke om langning eller försäljning av alkohol eller droger polisanmäls
alltid av rektor.
Skolan har rätt att öppna elevskåp.
I en situation då elev misstänks förvara drog i skåpet byter skolan skåplåset
och ber polis att gå igenom skåpets innehåll.

För myndiga elever gäller särskilda bestämmelser
Samverkan och informationsutbyte samt att kontakt tas med förälder
eller motsvarande kräver samtycke från eleven och efterfrågas vid första
mötet.
Om eleven samtycker bör även förälder eller motsvarande delta vid
provtagning på Moa-mottagningen.
Det finns möjlighet att anmäla droganvändande till socialkontoret om eleven är
myndig, även om anmälningsplikten upphör vid 18 år. (Offentlighets- och
sekretesslagen 10 kap. 27 §)
Ovanstående gäller även för elev folkbokförd i annan kommun
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