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En drogfri skola
Rutin för skolan när elev misstänkt vara påverkad av alkohol eller droger
Skolans mål:
•
•
•
•

Att förhindra bruk av alkohol, läkemedel och bruk av narkotika bland elever och personal.
Att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan som grundar sig på ett bruk av alkohol eller droger.
Att motverka konflikter relaterade till bruk av alkohol eller droger.
Att förhindra att distribution sker av alkohol eller droger i skolan och dess nära omgivning.
Skolans strategier

•
•
•

Rektor ansvarar för:
Att arbeta för att bygga upp självförtroende och stärka självkänslan bland elever.
Att informera personal om de särskilda tecken som kan förekomma för att upptäcka påverkade elever.
Att då personal misstänker att elev är under påverkan av droger, dokumentera dessa iakttagelser och
rapportera dem till rektor och skolsköterska/kurator.
Vid misstanke om bruk av alkohol och droger

•
•
•
•

Rektor och skolsköterska ansvarar för:
Att elevhälsan informeras om misstanke finns om bruk av alkohol eller droger.
Att vårdnadshavare kallas till samtal tillsammans med eleven.
Rektor informerar elevhälsan samt berörd personal.
Att eleven och vårdnadshavare informeras om att sekretessen bryts vid fara för liv och hälsa, vilket bruk
av droger anses vara. Avtal om att bryta sekretessen upprättas.

•
•
•
•

Drogtest
Skolsköterskan kontaktar Varvet och bokar tid för drogtest.
Provsvaret lämnas till ansvarig rektor och skolsköterska.
Vid påvisat urinprov upprättar rektor en orosanmälan till socialtjänsten.
Om vårdnadshavare säger nej till drogtest kontaktas socialtjänsten och en orosanmälan upprättas av
rektor.
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Vid drogpåverkan – Akut insats
•
•
•
•
•
•

•

1.
2.
3.
4.

Rektor eller annan personal från elevhälsan ansvarar för att genast:
Kontakta polisen Tel: 112 (uppge- vi har en drogpåverkad elev, kom hit)
Underrätta vårdnadshavare omedelbart. Informera om att polisen kontaktats.
Orosanmälan till socialtjänsten upprättas av skolan
Dokumentera händelsen
Informera elevhälsans övriga personal
Om polisen inte kan komma, kontakta socialtjänstens akuttelefon 0490- 25 50 52. Efter kontorstid söks
social beredskap via telefonnummer 112.
Rektor och skolsköterska ansvarar för att skyndsamt:
Samtala med eleven och vårdnadshavare om det inträffade. I detta samtal deltar rektor och personal från
elevhälsan. Samtalet bör bl. a. handla om hur man ska fortsätta efter den inträffade händelsen och om
behov av hjälp och vård. Vid samtalet informeras elev och vårdnadshavare om att sekretessen bryts vid
misstanke om drogmissbruk. Möjlighet ska finnas att bjuda in socialtjänsten.
Droginnehav och/eller alkoholinnehav på skolan
Elever som ertappas med att använda eller sprida droger/alkohol på skolan skall rapporteras till polisen
Tel: 112. Orosanmälan till socialtjänsten upprättas alltid.
Eleven och vårdnadshavare kallas skyndsamt till samtal tillsammans med rektor och representanter från
elevhälsan samt ev. personal från socialtjänst och polis.
Avtal om sekretess upprättas. (bilaga 3)
Elevhälsans personal finns som stöd på skolan för eleven.
Missbruk hos personal
Hänvisning till arbetsmiljölagstiftningen och kommunal handlingsplan.
Kontaktuppgifter till skolsköterska kan hämtas på respektive skolas hemsida /elevhälsa.
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Samtycke
Härmed samtycker jag/vi till att kontakter och samarbete kan ske mellan skola/Barn och
utbildningsförvaltningen i Västerviks kommun och nedanstående parter;
•
•
•

Socialtjänsten i Västerviks kommun
Polisen
Fritidsgårdsverksamheten i Västerviks kommun
Samtycke kan när som helst återkallas.
--------------------------------------Datum och ort
--------------------------------Barn/ungdom

--------------------------------Personnummer barn/ungdom

---------------------------------Vårdnadshavare

--------------------------------Vårdnadshavare

Offentlighets- och sekretesslagen (209;400 OSL)
12 kap 2 § (Hävande av den enskilde)

”En enskild kan helt eller delvis häva sekretessen som om inte annat anges i denna lag. Om
en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller
henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett
förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller
utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut”
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