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Förebyggande arbete samt handlingsplan vid 

misstänkt eller bekräftad användning av droger 

Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby ska vara drogfri! Som elev får man inte befatta sig med droger och inte 

vistas på skolan i påverkat tillstånd. Skolan ska verka för ett aktivt samarbete mellan elever, hem, skola, 

socialtjänst och polis. Syftet med samarbetet är att i första hand förebygga missbruk och i andra hand tidigt 

upptäcka missbruk. 

 

Målsättning 

 Att aktivt förebygga att ungdomar börjar använda droger 

 Att så tidigt som möjligt upptäcka missbruk 

 Att alltid följa handlingsplanen vid misstänkt eller bekräftad användning av droger 

 Att under läsåret aktivt engagera elever och i förekommande fall vårdnadshavare i 

arbetet mot droger 

 Att arbeta för att samarbetet med socialtjänst och polis fortlöpande pågår 

Det är skolans ansvar att utbilda både elever och personal i drogfrågor. Detta kan ske i 

undervisning, vid diskussionstillfällen, föreläsningar eller föräldrainformation. Arbetet med 

drogfrågor planeras inför varje läsår. Skolledning, elevhälsan (EHG) och lärare har ett 

gemensamt ansvar för planeringen och genomförandet.  

 

Följande definieras som en drog i det här dokumentet 

 Alkohol 

 Narkotika 

 Dopningspreparat 

 Läkemedel (icke medicinskt bruk) 

 Sniffning 
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Handlingsplan 

Personal på gymnasieskolan Knut Hahn som får kännedom, misstanke eller signaler om att 

droger förekommer eller används av elever vid skolan, ska anmäla detta till ansvarig rektor. 

Vid rektorns frånvaro görs anmälan till platschef.  

Därefter hanteras ärendet av berörd personal. Dokumentation sker fortlöpande av berörd 

personal. Elevvårdsprotokoll/ anteckningar finns i PMO.  
 

 

Förhållningssätt 

 

 Vid misstanke om eller konstaterat fall av droganvändning ska rektor, kurator och 

berörd personal inom elevhälsan informeras. Rektor har då ansvaret för att arbetet 

fördelas och utförs enligt handlingsplanen.  

 Information som kommer fram under ärendet ska fortlöpande dokumenteras av 

berörd personal och diarieföras.  

 Dialog med vårdnadshavare förs kontinuerligt under ärendets gång då det är fråga 

om minderåriga elever. 

 Om det finns skäl, kan enskilda ärenden avvika från handlingsplanen. 

 Planen omfattar alla som har skolan som arbetsplats: Elever, lärare och övrig 

personal.  

 Skolan är ansvarig för att hjälpa den som missbrukar droger. Hjälpen kan finnas inom 

eller utanför skolan. Skolan ska ta ansvar för att hjälpen ges till den som behöver det. 

 Planen ska vara ett levande och välkänt dokument som skolans personal utvärderar 

och reviderar i maj/juni varje år. 
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Handlingsplanen steg för steg: 

 

I. Kartläggning av ärendet. Vad vet vi? Vad behöver vi ta reda på?  

Om det behövs omedelbara insatser för att säkra någon eller flera individers trygghet 

ska rektor se till att så görs.  

 

II. Eleven kallas till ett första samtal där han/hon konfronteras med misstanken om 

droganvändning.  

a. Om eleven är minderårig ska vårdnadshavare kallas till mötet. Det ska alltid 

vara minst två personer, varav en är rektor. 

b. Är eleven myndig får vårdnadshavare inte kontaktas utan elevens 

medgivande.  

c. Vid misstanke om brott görs anmälan till socialtjänst och polis, denna görs av 

rektor.  

 

III. Om eleven erkänner missbruk eller hantering av droger är ett drogtest inte 

nödvändigt. Om eleven nekar föreslås drogtest för att undanröja misstanken. 

a.  Eleven och vårdnadshavare till minderårig elev ska upplysas om att drogtest 

är frivillig.  

b. Drogtest utförs av socialtjänsten.  

 

IV. Om eleven testas positivt upprättas en plan för elevens fortsatta skolgång under 

tiden som socialtjänsten utreder ärendet.  

a. Elevhälsan ansvarar för att planen upprättas med kurator som samordnande 

länk med EHT. Mentor är samordningsansvarig för den delen av planen som 

handlar om studier.  

I skolans plan finns ett krav på dokumenterade, kontinuerliga drogtester, och 

hemstudier samt avslutningssamtal med berörd personal. 

b. Om inte eleven följer den uppgjorda planen kan eleven avstängas från 

studier. När eleven startar skolan igen upprättas en plan för detta. 

 

V. Om misstankarna visar sig vara ogrundade och det inte föreligger användning av 

droger förs ett eller flera samtal med eleven om vilka andra orsaker som kan ligga till 

grund för misstanken. 

  

VI. Uppföljning av ärendet sker genom fortlöpande kontakt mellan elevhälsa och 

mentor.  
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Förebyggande arbete under året: 

 

All personal förväntas agera i situationer där någon/några misstänks använda droger. 

 Inför varje läsår samlas mentorer för information och genomgång av 

mentorsuppdraget. Mentorns ansvar är att kontinuerligt arbeta förebyggande under 

året.  

 Varje år träffas skolledning och elevrådet för att prata om hur arbetet mot droger ska 

bedrivas. 

 Mentorstid/klassråd varje fredag. 

 Årliga enkäter för att identifiera områden vi behöver arbeta med. 

o LUPP, mentorer arbetar med eleverna för att identifiera områden för 

utveckling. 

 Årliga återkommande föreläsningar/projekt. 

o Plan för hur det kontinuerliga arbetet ska organiseras över de tre skolåren. 

o Föreläsning med NSG v 40. 

 Skolan arbetar för att ha en kontinuerlig dialog med socialtjänst och polis.  

o Månadsvisa möten är inbokade för 2013/ 2014 

 Frågor kring elevers livsstil och mående ska vara en stående punkt i våra elevforum, 

klassråd, elevråd och skolkonferens. 

 


