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Gymnasieskolornas handlingsplan mot narkotika







Skolmiljön ska vara fri från narkotikaklassade preparat (narkotika).
Allt bruk av narkotika är narkotikamissbruk (om ej föreskrivet av läkare).
Alla på skolan, så väl personal som elever, ska aktivt bekämpa och verka mot
narkotikamissbruk.
Narkotikamissbruk är en allvarlig förseelse.
Vid misstankar om narkotikamissbruk, ska elevhälsa/skolledning snarast kontaktas.
Av säkerhetsskäl ska skolan vara extra uppmärksam på indikationer om
narkotikamissbruk när det gäller elever som går vissa yrkesinriktade program.

1. All personal inom gymnasieskolan är skyldig att uppmärksamma skolledning och
elevhälsa på att det finns misstanke om att en elev missbrukar narkotika.
Skolledningen, tillsammans med elevhälsan, startar en utredning enligt 5 kap. 9 §
skollagen och vårdnadshavarna (om omyndiga elever) informeras snarast. Samtycke
till att ta kontakt med Ungdomsteamet inom Råd & stöd inhämtas. Under utredningen
kartläggs vad misstanken består i och nödvändiga kontakter tas inom skolan samt med
Ungdomsteamet inom Råd & stöd (vid samtycke), för att bedöma/besluta om fortsatta
åtgärder. Iakttagelser och andra förhållanden som ligger till grund för misstankarna
dokumenteras. Eventuell tid för narkotikaanalys samt andra insatser bokas hos
Ungdomsteamet inom Råd & stöd. Under utredningen ska samråd ske löpande med
elevens vårdnadshavare.
2. All personal inom gymnasieskolan är skyldig att vid kännedom eller misstanke om att
en elev under 18 år far illa anmäla till socialtjänstens myndighetsgrupp (14 kap. 1 §
socialtjänstlagen; SoL).
3. Eleven kallas till samtal hos elevhälsan/skolledningen kring misstanken om
narkotikamissbruk. Eleven informeras om skolans policy vid misstanke om
narkotikamissbruk, samt om samarbetet med Ungdomsteamet inom Råd & stöd.
Information ges också om skolans skyldighet att kontakta vårdnadshavare för
omyndiga elever och skolans anmälningsskyldighet till socialtjänstens
myndighetsgrupp (14 kap. 1 § SoL).
4. Om misstanken kvarstår eller styrks, ombeds eleven att snarast träffa Ungdomsteamet
inom Råd & stöd och komma igång med urinprovstagning. Det krävs ett fullt och
reellt samtycke till provtagning från eleven och vårdnadshavare för omyndiga elever.
För kontakt med förälder till myndig elev krävs elevens samtycke.
5. Om en omyndig elev inte samtycker till provtagning bör skolan ta ställning till om
anmälningsskyldighet till socialtjänstens myndighetsgrupp föreligger (14 kap. 1 §
SoL). Se punkt 2.
6. Vid ett första negativt provsvar förs diskussion med elev, vårdnadshavare, skola och
Ungdomsteamet inom Råd & stöd om eventuella vidare åtgärder. En rutin finns hos
Ungdomsteamet inom Råd & stöd att alltid erbjuda fler urinprovstillfällen eftersom ett
enda urinprovssvar endast visar hur det ser ut vid det aktuella tillfället.

7. Vid positivt provsvar ska skolan göra en anmälan till socialtjänstens myndighetsgrupp
(14 kap. 1 § SoL). Även Ungdomsteamet inom Råd & stöd gör en anmälan till
socialtjänstens myndighetsgrupp. Eleven, vårdnadshavare, skola, Ungdomsteamet
inom Råd & stöd och socialtjänsten samarbetar och gör upp en plan för vidare
behandling och skolgång.
8. Rektor ska i första hand överväga om en elev som missbrukar och/eller säljer
narkotika ska tilldelas en skriftlig varning enligt 5 kap. 11 § skollagen. Rektor ska
också ta ställning till om en polisanmälan ska göras. Syftet med den skriftliga
varningen är att skolan vill få eleven att ta emot hjälp att bli drogfri. Den skriftliga
varningen ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om
eleven inte ändrar sitt beteende. För en omyndig elev ska vårdnadshavarna snarast
underrättas om varningen. Ett möte bör hållas mellan rektor, Ungdomsteamet inom
Råd & stöd, elev och vårdnadshavare för att undersöka vidare möjligheter att hjälpa
eleven att bli drogfri. Samtycke krävs för kontakt mellan skolan och Ungdomsteamet
inom Råd & stöd.
9. Om syftet med en skriftlig varning inte uppnås ska rektor göra en framställan till VD
på Victum AB, som har att ta ställning till frågan om eventuell avstängning av eleven.
10. Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning är uppfyllda på grund av att
 eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
 utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande
behandling, eller
 med sitt uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet
och studiero,
får rektor, enligt 5 kap. 17 § skollagen, besluta om omedelbar avstängning av eleven
om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Rektors
beslut om omedelbar avstängning får inte avse längre tid än en vecka. Om
huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får
beslutet förlängas med ytterligare en vecka.
Rektor ska informera huvudman när han eller hon har fattat beslut om omedelbar
avstängning. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om
beslutet (5 kap.21 § skollagen).
11. Om syftet med en kortare avstängning enligt 5 kap. 17 § skollagen inte uppnåtts eller
om det av någon anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens
uppträdande, får huvudman, enligt 5 kap. 18 § skollagen, besluta om förlängning av
avstängningen, dock inte för längre tid än pågående kalenderår och tre ytterligare
kalenderhalvår.
12. Innan huvudman eller rektor beslutar om förlängning av avstängning ska eleven
och/eller elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig (5 kap. 21 § skollagen).
Innan huvudman fattar beslut ska, om eleven är omyndig, samråd även ske med
socialnämnden.

13. Om en elev bedöms vara påverkad av narkotika i skolan eller vid misstanke om att en
elev säljer eller på annat sätt sprider narkotika i skolan, informeras rektor som har att
besluta om omedelbara åtgärder, inklusive polisanmälan. Rektor har också att ta
ställning till om en polisanmälan ska göras.
14. Information ges fortlöpande till berörda parter, dock är det viktigt att tänka på
eventuell sekretess så att elevens integritet inte kränks.
15. Beslut om avstängning får enligt 28 kap. 5 § skollagen överklagas till
Förvaltningsrätten i Uppsala. Besvärshänvisning bifogas beslutet. Överklagandet
skickas till huvudman.
16. Enligt 5 kap. 24 § skollagen ska åtgärder som vidtagits enligt ovan dokumenteras
skriftligt och registreras i skolans dokumenthanteringssystem.

