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Inledning 

SSHL:s vision är en drogfri skola där vi arbetar aktivt med såväl förebyggande, 

främjande och åtgärdande insatser. Policyn är ett stöd för att främja hälsa samt 

förebygga och förhindra missbruk och användning av droger.  

 

Mål 

Målet är att så tidigt som möjligt upptäcka missbruk och användande av droger. Det 

finns tydliga handlingsplaner och väl förankrade rutiner för hur skolan bemöter och 

hanterar missbruk och droganvändning. I handlingsplanerna framgår tydligt hur 

skolan samarbetar med socialtjänsten, Mini Maria Ungdomsmottagning och polisen. 

Personal och elever ska ha en god kännedom om skolans drogpolicy och vara 

delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet. Policyn ska finnas att läsa på 

skolans hemsida. 

 

Definition av droger och vad som är förbjudet  

Utifrån gällande lagar avses som droger:  

Alkohol, narkotika, läkemedel och andra preparat som tas i berusningssyfte, medel 

som används vid sniffning/boffning samt dopningsmedel.  

Alkohol:  

Det är förbjudet att förvara och förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda 

alkoholpåverkad inom skolans geografiska område eller i verksamheter som sker i 

skolans regi (t ex sportresor och studieresor). 

Sniffning/boffning:  

All hantering och bruk av preparat avseende sniffning/boffning är förbjuden och 

klassas som missbruk. 

Narkotika: 

All hantering och bruk av narkotika är förbjuden. Allt bruk av narkotika, 

dopingsmedel och icke ordinerade medicinska preparat samt andra ej 

narkotikaklassade kemiska substanser är missbruk. 
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Förebyggande arbete  

Elever: 

Skolan ska ge eleverna kunskaper om riskerna med alkohol, narkotika, tobak och 

andra droger i undervisningen.  

Mentor går igenom policy mot droger i början av varje läsår. 

Frågor kring värdegrund, hälsa och droger integreras återkommande i 

undervisningen. 

Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 1. 

Alla elever ska känna till var de kan vända sig om de mår dåligt fysiskt eller psykiskt. 

Internatelever och deras föräldrar skriver på ett kontrakt där de samtycker till 

drogtestning under hela deras studietid på SSHL. 

Vårdnadshavare/föräldrar: 

Drogpolicyn presenteras av mentor på föräldramöten. 

Skolan erbjuder vårdnadshavare/föräldrar information inom området hälsa och 

droger för att kunna upptäcka och ingripa på bästa sätt. 

Personal: 

Skolans personal ska få information om drogpolicy och handlingsplaner inför varje 

läsårsstart. 

Skolans personal bör ha kunskaper inom området hälsa och droger för att kunna 

upptäcka och ingripa på bästa sätt. 

Lärare ska arbeta interaktivt med elever kopplat till det ämne de undervisar i och ta 

upp risker och konsekvenser med användande av droger. 

 

Främjande åtgärder  

Skolan arbetar aktivt med att förbättra friskfaktorer och minska riskfaktorer. Starka 

friskfaktorer är en fungerande skolgång, en god skolmiljö och ett interaktivt 

arbetssätt med elever. Riskfaktorer är bland annat tillgänglighet, om elever har en 

positiv attityd till droger samt elevers umgänge om detta präglas av en positiv syn på 

droger.  

 

Åtgärdande arbete 

All personal på skolan ska ha en god insikt i vad de ska göra om de misstänker att en 

elev använder droger eller påträffar en påverkad elev på skolan samt kunna följa de 

handlingsplaner som skolan har.  
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Lagstiftning som styr arbetet mot droger 

Skollagen 1 kap 4 §:  

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till 

barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar 

också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 

Narkotikastrafflagen 1 §:  

Det är straffbart att anskaffa, förvara, använda samt bjuda ut narkotika till 

försäljning.  

FN:s barnkonvention 33 §:  

Skolan är skyldig att skydda barn och ungdomar från droger.  

Arbetsmiljölagen (3 kap.): 

Föreskriver att skolan ska ha en bra arbetsmiljö och är skyldig att förebygga ohälsa 

och olycksfall bl a orsakat av alkohol och narkotika. 

Socialtjänstlagen (14 kap. 1 c § SoL):  
Skolan har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om skolan får kännedom om eller 

misstänker att en elev far illa. Skyldigheten gäller missförhållanden som antingen är 

kopplade till elevens hemmiljö eller elevens eget beteende.  

Alkohollagen (2010:1622) :  
Försäljning av alkohol till personer under 20 år är förbjuden, om det inte gäller 

servering på restaurang eller försäljning av folköl då är det 18 år som gäller.  
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