HANDLINGSPLAN
MOT
DROGER
Finnvedens gymnasium skall vara en drogfri gymnasieskola,
vilket gäller för alla: elever, personal och besökare!

Läsår 2017/2018

Regler i Värnamo kommun


I alla skolor och på alla skolgårdar i Värnamo kommun är det absolut förbjudet att ta med,
förvara eller i övrigt befatta sig med alkoholhaltiga drycker, narkotika, dopningsmedel eller
andra droger



I alla skolor och på alla skolgårdar i Värnamo kommun råder rökförbud, enligt tobakslagen.
De elever, personal och besökare som vill röka måste alltså göra det utanför skolans
område och för personal även utanför arbetstid. Det finns tydlig skyltning som anger
gränsen för rökfri zon

Förebyggande och hälsofrämjande insatser på Figy


Vid läsårets början informeras elever och föräldrar i årskurs ett om handlingsplanen mot
droger



Information ges även via skolans informationssystem Share point, intern-tv och på
hemsidan Figy.se



Alla elever i årskurs ett erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterska, som bland annat tar
upp alkohol-, tobaks- och drogvanor



Rektor ansvarar för att eleverna erhåller i undervisningen kunskaper om vilken skadlig
inverkan droger, alkohol och tobak kan ge på kroppens fysik och psyke, samt på
relationerna till omgivningen



Årlig hälso- och trivselenkät genomförs bland eleverna i år 2, som bl.a. innehåller frågor
om alkohol-, tobaks- och drogvanor och som utvärderas och analyseras



Råd och visst praktiskt stöd ges av elevhälsoteamet till elever som behöver komma i
kontakt med externa resurser



Rektorerna ansvarar för att all personal vid läsårsstart skall få information om
drogsituationen i kommunen, om drogförebyggande insatser, om drogers verkningar och
tecken på missbruk, samt därefter vid förekommande anledningar



Finnvedens gymnasium samarbetar i förebyggande syfte med andra myndigheter som
t.ex. polisen och Medborgarförvaltningen (Galaxen, fältsekreterare, m.fl.)



Som ett led i det förebyggande arbetet lan polis med hjälp av narkotikahundar söka av
skolans lokaler
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Lagar och förordningar
Nedan följer sammandrag av de viktigaste lagarna och förordningarna som reglerar skolornas
arbete mot droger. För att få en heltäckande bild av lagarna, rekommenderar vi att texterna
läses i fulltext på t.ex. Riksdagens lagdatabas.

Tobakslag (1993:581)
Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i lokaler som är avsedda för skolverksamhet eller
annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar

Skollag (2010:800)
Enligt skollagen har rektor rätt att tilldela varning eller avstängning, t.ex. om elevens beteende
utgör fara för sig själv eller för andra elever, eller om det i utbildningen finns praktik som det är
direkt olämpligt att eleven deltar i på grund av sitt beteende eller under påverkan av droger.

Narkotikastrafflag (1968:64)
Enligt narkotikastrafflagen är all befattning med narkotika för annat än medicinskt och
vetenskapligt bruk förbjuden. Detta gäller innehav, överlåtelse, försäljning, bruk samt införsel
till landet.

Lag om förbud mot vissa dopningsmedel(1991:1969)
Enligt denna lag är all befattning med dopningsmedel för annat än medicinskt och
vetenskapligt bruk förbjuden. Detta gäller innehav, överlåtelse, försäljning, bruk samt införsel
till landet.

Lag om förbud om vissa hälsofarliga varor(1999:42)
Denna lag möjliggör kontroll av substanser som ”på grund av sina inneboende egenskaper
medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att
uppnå berusning eller annan påverkan.

Socialtjänstlag(2001:453)
Enligt Socialtjänstlagen har alla myndigheter med verksamhet som rör barn och ungdom
skyldighet att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstanke om att ett
barn eller ungdom far illa. Vid en utredning från socialtjänstens sida kring barn eller ungdom
som far illa eller misstänks fara illa är sådana myndigheter skyldiga att lämna socialtjänsten
alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen.

Lagen om omhändertagande av berusad person (1976:511)
Lagen ger polisen möjlighet att omhänderta personer som är så berusade av alkoholdrycker
eller annat berusningsmedel att han eller hon inte kan ta hand om sig själv, utgör en fara för
sig själv eller någon annan.
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Förändringar och tecken som kan tyda på missbruk





























Trött på morgonen
Allmänt håglös
Skolkar/sjukskriven
Kommer för sent
Struntar i det mesta, deprimerad
Lättirriterad, svår att nå, drar sig undan
Undvikande beteende
Nya tankesätt och ideal
Smycken, märken, kläder, tidningar mm
Hygienen skjuts åt sidan
Långärmade tröjor även sommartid
Sämre koncentrationsförmåga
Minnesstörningar
Sämre arbetsprestation, gör missar i arbetet
Förändrad efter rast, lunch etc.
Sover oroligt, mardrömmar
Klagar över magproblem
Aggressiva tendenser
Alkoholpåverkad
Nya okända kompisar/bekanta dyker upp
Alltid på väg ut
Det försvinner pengar, lånas pengar, säljs kapitalvaror
Alltid godissugen, starkt behov av sötsaker
Röda ögonvitor, blodsprängda ögon
Förstorade/förminskade pupiller
Törst, muntorrhet, hosta
Sluddrande och otydligt tal
Ostadiga handrörelser

Enstaka fenomen enligt listan ovan kan stämma in på nästan vem som helst och inte ha
sin grund i missbruk. Betrakta därför listan i sin helhet och var extra uppmärksam om
det finns flera fenomen som uppträder samtidigt.
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Instruktioner vid misstanke om att en elev är påverkad
av droger inom skolans område
Elev påträffas
påverkad eller vid
misstanke om att elev
är påverkad.

Kontakta rektor, skolsköterska eller kurator. Se också
till att ha överblick om var eleven befinner sig, ta
eleven till ett enskilt rum och säkerställ att eleven inte
utsätter sig för någon fara. Gör en bedömning om
ambulans och/ eller polis eventuellt behöver tillkallas.

Är eleven under 18 år?
Ja
Nej

Kontakta vårdnadshavare och se till så
att eleven kommer hem på ett säkert
sätt. Informera eleven och
vårdnadshavarna om att en anmälan
enligt 14 kap 1 § SoL kommer att
göras.

Försök få ett medgivande att kontakta
förälder för att säkerställa så att någon
hämtar eleven. Om inte detta är möjligt
se till så att eleven kommer hem, eller
till annan liknande plats, där någon tar
emot på ett säkert sätt. Är detta inte
genomförbart ska polis tillkallas.

Anmälan enligt 14 kap 1 § SoL ska snarast inlämnas till socialtjänst. Kopia skickas till vårdnadshavare och
elev. Överväg i samråd med rektor om en eventuell polisanmälan behöver göras vid elevs användande,
innehav eller langning av narkotika.

Nästkommande dag ska rektor, skolsköterska eller kurator informeras kring den aktuella händelsen om så
inte skett tidigare. Så skyndsamt som möjligt ska eleven erbjudas stödsamtal och provtagning på Galaxen.
Görs i samarbete med rektor, skolsköterska eller kurator. Rektor ansvarar för att nödvändig dokumentation
förs. Rektor tar också i beaktande om eventuell avstängning är nödvändig. Berörd personal informeras.

Snarast eleven är tillbaka i skolan ska en åtgärdsplan upprättas tillsammans med eleven, vårdnadshavare
(om eleven är under 18 år), rektor, elevhälsa samt socialtjänst och Galaxen om de är inkopplade. I planen
ska det tydligt framgå:
- hur eleven fortsättningsvis ska kunna påvisa drogfrihet?
- vilka eleven ska träffa ur elevhälsa samt från andra myndigheter?
- finns samtycke till att myndigheter mellan kan kontakta varandra gällande eleven?
- när ska uppföljning ske?
Vid en eventuell avstängning ska även en plan för när eleven kan återvända till skolan finnas med och vad
som krävs för att så ska kunna ske.
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