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SYAB drog- och alkoholpolicy och handlingsplan 

Inledning 

SYAB transportgymnasium har en alkohol- och drogpolicy som följer gällande lagstiftning, 
med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol och droger. Vi vill genom vår 
policy ge våra elever stöd att säga nej till alkohol och droger och se till att eleverna lyckas 
med sina studier. 

I arbetsmiljölagen betraktas skolan som en arbetsplats och lyder under samma regler som på 
andra arbetsplatser. Det är därför inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra 
berusningsmedel, eller ha kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller 
alkohol på skoltid eller på skolans område.  

Policyn gäller även vid APL samt resor i skolans regi. 
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1. Mål med Drogpolicy 
 

• Att erbjuda bästa möjliga studiemiljö och att eleverna lyckas med studierna 
• Att skapa en trygg och säker arbetsmiljö 
• Att tidigt upptäcka och agera vid drogmisstanke 
• Att förebygga ohälsa tillbud och olyckor 

 
2. Lagstiftning och styrdokument 
Skolans möjlighet och skyldighet att agera mot missbruk regleras av: 

2.1 Tobakslagen 
2§ Rökning är förbjuden ”i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller 
annan verksamhet för barn eller ungdomar samt på skolgårdar och på motsvarande 
områden utomhus vid förskolor och fritidshem”. 
 

2.2 FN:s barnkonvention 
Artikel 33 Barns rätt att skyddas mot droger, där det bl.a. står att skolan är skyldig att 
skydda barn och ungdomar från droger.  
 

2.3 Narkotikastrafflagen 
Enligt 1 §, Det är straffbart att anskaffa, förvara, använda samt bjuda ut narkotika till 
försäljning.  
 

2.4 Alkohollagen 
3 kap 1 § - 10 § Allmänna bestämmelser. 
 

2.5 Arbetsmiljölagen 
1 kap 1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 
övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

 
2.6 Läroplan 2011 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  
2 Kap, 2.6 Rektors ansvar. ’’Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och 
övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett 
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särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om risker med tobak, alkohol, narkotika och 
andra droger.” 
 

2.7 Socialtjänstlagen 
Anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen. 
 

2.8 Dopinglagen 
All befattning med anabola steroider är förbjuden. 
 

2.9 Skollagen  
5 kap 3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero.  

Skollagen tar även upp Disciplinära och andra särskilda åtgärder i 5 kap 6. 7, 9, 10, 11 § där 
befogenheter för att tillförsäkra elevernas trygghet och studiero tas upp.  
 

3. Definition 
Följande definieras som en drog i detta dokument: 

Tobak, Alkohol, Narkotika, Dopingpreparat, Läkemedel (icke medicinskt bruk) och 
lösningsmedel o.d. som används i berusningssyfte (sniffning). 
 

4. Drogförebyggande arbete 
På SYAB arbetar vi mot droger genom att 

a) främja ett bra arbetsklimat 
b) tidigt reagera och agera på frånvaro 
c) informera elever och vårdnadshavare om skolans drogpolicy och var den finns 
d) på föräldramötet i åk 1 fråga vilka elever som röker/snusar 
e) vid första utvecklingssamtalet lämna information om hur föräldrars bjudvanor av 

alkohol påverkar ungdomars konsumtion 
f) informera elever och vårdnadshavare om vart man kan vända sig om man har frågor 

om droger eller behöver hjälp 
g) i undervisning och i möte med elever ge kunskap om hälsofrämjande livsstilar  
h) skolans personal deltar i länsstyrelsens utbildning att bedriva cannabis-undervisning 

integrerat med pedagogernas ämne 
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i) skolsköterskan erbjuder hälsosamtal 
j) föreläsning för eleverna om kosttillskott och anabola steroider (Kalmar mot droger) 
k) samverka med andra samhälleliga insatser inom ramen för Kalmar mot droger 
l) använda alkotest inför bilkörning. Om elev vägrar, betraktas det som ett positivt svar. 
m) Vid misstanke om drogbruk erbjuda drogtest via ADM 

  
5. Handlingsplan 
5.1 Tobak 
Skolan och skolgården skall vara rökfri, liksom verksamhet i skolans regi. All personal som 
upptäcker att en elev bryter mot rökförbudet skall uppmärksamma elev på det, samt 
uppmana elev att sluta röka. Samma regler gäller för snus och e-cigaretter. 

Upprepade överträdelser skall rapporteras till rektor eller mentor om eleven är under 18 år, 
och vårdnadshavare ska meddelas. Elevhälsan informeras även och tid till skolsköterskan 
erbjuds.  

5.2 Alkohol 
Det är förbjudet att förvara och förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda 
alkoholpåverkad inom våra utbildningsplatser eller i verksamheter som sker i vår regi. 

5.3 Narkotika, Dopingpreparat, Läkemedel (icke medicinskt bruk) och lösningsmedel o.d. 
som används i berusningssyfte (sniffning). 
All befattning med anabola steroider och narkotika är förbjuden. All hantering och bruk av 
preparat avseende sniffning är förbjuden och klassas som missbruk. Åtgärd se under 
rubriken Alkohol. 

Polisanmälan ska göras om det gäller försäljning, bjudning, förmedling eller innehav. 
 

Om elev är alkoholpåverkad i skolan ska: 

a) rektor och elevhälsan kontaktas omgående 
b) rektor och elevhälsan samtalar med eleven och gör en bedömning av situationen, och 

uppmanar eleven att genomgå alkotest. Är eleven omyndig kontaktas 
vårdnadshavare. Är eleven över 18 år kontaktas vårdnadshavare efter samråd med 
eleven. 

c) omyndig elev hämtas från skolan av vårdnadshavare. Myndig elev avvisas från 
skolan. Polis kan tillkallas vid behov. 
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d) rektor kallar till SPM (studieplaneringsmöte), för att diskutera framtida åtgärder och 
uppföljning 

e) bedömning om anmälan till socialtjänsten görs 
f) eleven slussas eventuellt vidare till lämplig vårdgivare. 

 

Om elev innehar alkoholhaltiga drycker i skolans lokaler 

a) Alkoholhaltiga drycker omhändertas av skolans personal och förvaras hos rektor och 
återlämnas enbart till anhörig över 18 år (skollagen 5 kap 22 § -24 §, alkohollagen 3 
kap 7 §). 

b) Rektor/elevhälsa samtalar med eleven samt ringer hem till vårdnadshavare om 
eleven är under 18 år. 

c) Vid misstanke om langning kontaktas polisen (alkohollagen 3 kap 8-9 §). 

 
Misstanke om bruk av narkotika 

a) All personal har skyldighet vid upptäckt eller misstanke om bruk av narkotika att 
rapportera till rektor. Misstanken kan baseras på information från elev eller 
personalens iakttagelser. 

b) Rektor eller den person som rektor utser kallar till möte med elev och 
vårdnadshavare, samt elevhälsan. Myndig elev ger samtycke till att vårdnadshavare 
deltar. 

c) Eleven erbjuds drogtest, vilket är frivilligt.  
d) Drogtest utförs av alkohol och drogmottagningen i elevens hemkommun och bokas 

av elevhälsan. Analyssvar meddelas rektor. Testet bör upprepas 
e) Orosanmälan till socialtjänsten görs enligt Socialtjänstlagen 14kap 1§ om eleven är 

under 18 år och erkänner narkotikabruk, vägrar göra drogtest eller testar positivt på 
droger. Rektor ansvarar för att så görs. Eleven/vårdnadshavare ombeds lämna 
medgivande till att bryta sekretessen så att skolan kan få information om att eleven 
lämnar drogtest och deltar i socialtjänstens åtgärder. 

f) Polisanmälan görs om det är frågan om försäljning eller tex hot. 
g) Skolan kallar till ett möte där elevhälsa, elev, vårdnadshavare och ev socialtjänst och 

kommer fram till en handlingsplan för elevens fortsatta skolgång, om eleven testas 
positivt, erkänner missbruk eller hantering av droger. I handlingsplanen framgår det 
vem som är ansvarig kontaktperson för arbetet. Uppföljning sker varje vecka. 

h) I handlingsplanen ingår det fortlöpande samtal med kurator, skolsköterska, mentor 
eller annan personal 
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i) Deltar eleven i praktiska arbetsmoment har rektor rätt att besluta om avstängning 
från de momenten tills negativa provsvar påvisas. En plan för andra arbetsuppgifter 
upprättas. Eleven informeras om att detta kan få konsekvenser för utbildningen och 
kan leda till att examen inte kan erhållas/garanteras. 

j) Om eleven förnekar missbruk och tackar nej till drogtest men misstanke kvarstår görs 
en orosanmälan till socialtjänsten. Det upprättas en handlingsplan för elevens 
fortsatta skolgång. Under utredningstiden stängs eleven av från praktiska moment. 

För att återgå till praktiskt arbete ska eleven lämna negativt drogtest, antalet drogtest kan 
variera och sker i samråd mellan skola, drogmottagningen och socialtjänst. 

Hos elev som har testat positivt för droger ska drogtester fortsätta under resten av 
utbildningstiden. Hur ofta bestäms i samråd med drogmottagningen. Eleven står för 
eventuella kostnader.  

Mentor och vid behov speciallärare är samordningsansvariga för den del av handlingsplanen 
som handlar om studier. Mentor ansvarar för dokumentation kring dessa studier. 

Skolan och socialtjänsten har en dialog om vikten av att utredningstiden blir så kort som 
möjligt. När eleven återgår i studier upprättas en ny handlingsplan för det vidare arbetet. 

Om eleven inte följer den uppgjorda handlingsplanen genom att inte komma på drogtester 
eller inbokade möten/lektioner, eller testvärdena inte sjunker, kan eleven stängas av från 
studierna alternativt få studieuppehåll.  

Avstängd elev/sjukskriven elev behåller sitt studiestöd förutsatt att sociala myndigheters 
behandlingsplan följs. 

Om eleven blir sjukskriven sker kontakten mellan skolsköterskan och Alkohol och 
drogmottagningen. 

Om eleven trots alla insatser ändå inte lyckas bli drogfri, kontaktas kommunen som har 
uppföljningsansvar för elever som inte fullföljer gymnasiet och arbetsförmedlingen. 

 

6. Tecken som kan tyda på missbruk 
Tecken att ses som varningssignaler kan vara frånvaro från skolan, visad 
beteendeförändring, onormal trötthet, byte av kamrater och att inte vårda sin hälsa. Tecknen 
kan i början vara vaga och missbrukaren döljer eller bagatelliserar ofta sitt missbruk. 
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8. Dokumentation och Utvärdering 
Samtliga åtgärder som vidtas enligt denna policy skall dokumenteras, och lämnas till rektor. 

En gång varje år utvärderas alkohol och drogpolicyn och vid behov sker revidering. 

 

9. Vart man kan vända sig 
Rektor Karl-Oskar Palmgren     070-295 05 74 

Kurator Cathrin Ljunggren   

Skolsköterska Malin Nordin  070-295 87 51 

Socialtjänsten i den kommun eleven är skriven 

Förebyggarteamet 

Alkohol och drogmottagningen Verkstadsgatan 15 0480-45 09 00 
Hjälper även spelmissbrukare 

Polisen 

Bok: ”Big marijuana” Pelle Olsson 

Film: Tilda, ecstasy och det förlorade livet 

Länge leve livet, handlar om alkohol och trafiksäkerhet 

Skolverket 

www.kalmar.se 

www.riskbruk.se 

www.can.se 

www.fhi.se 

spelprevention.se 

kunskapsguiden.se 

RNS riksförbundet narkotikafritt samhälle 

 

Undvik Drogfri Sverige/drogfri.nu som är scientologernas informationskanal. 
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