Ver 1. VT 2020

ALKOHOL – OCH DROGPOLICY PÅ RYSSBYGYMNASIET
INLEDNING

Ryssbygymnasiet bedriver en drogfri verksamhet och arbetar aktivt med
att både förebygga och åtgärda insatser när det gäller alkohol och droger.
För att kunna nå målet med en alkohol- och drogfri miljö ska detta
policydokument vara ett stöd så att skolan kan främja hälsa och
förebygga tillbud och olyckor, förhindra missbruk samt motverka och
förhindra nyrekrytering av elever till alkohol- och drogmissbruk.
Skolan verkar för ett aktivt samarbete mellan elever, hem, skola,
socialtjänst och polis. I första hand är syftet med samarbetet att
förebygga missbruk och i andra hand tidigt upptäcka missbruk.
Detta dokument utgår från följande lagstiftning:
Arbetsmiljölagen gäller även elever och denna betonar att arbetsmiljön
ska vara god och att olycksfall ska förebyggas. Därför ska denna lag ligga
som grund för allt policyarbete på skolan t.ex. ska ingen elev behöva ha
klasskamrater som uppträder irrationellt på grund av berusning eller
abstinens.
Lgy11 poängterar att det är rektorn, och ytterst huvudmannen, som
ansvarar för att eleverna får kunskaper om riskerna med tobak, alkohol,
narkotika och andra droger.
I skollagen kap 5 regleras de disciplinära åtgärder som skolan vidtar vid
misstanke om alkohol- och droganvändning. Skolan är skyldig att anmäla
vidare till socialtjänsten om elev använder eller misstänks använda
alkohol, narkotika eller andra droger. Anmälningsskyldigheten regleras av
socialtjänstlagen 14 kap 1§.
Narkotikastrafflagen stipulerar att det är straffbart att skaffa, förvara,
använda och sälja allt som är narkotikaklassat. Dessutom är dopinglagen
tydlig med att all befattning med dopingmedel är förbjuden t.ex. anabola
steroider.
Med droger avser vi: Narkotika och det som är narkotikaklassat. Skolan
följer lagstiftningen när det gäller dessa medel.
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FÖREBYGGANDE ARBETE NÄR DET GÄLLER ALKOHOL OCH DROGER

•

Vi skickar hem infoblad om drogtester till alla nya elever för vidare
befordran till vårdnadshavare med önskan om godkännande och
underskrift.

•

Vi informerar sedan föräldrarna om skolans alkohol- och drogpolicy
vid föräldramöte i åk 1 och till alla elever får denna information vid
läsårets start.
Under föräldramötet informeras föräldrarna om sin roll för att
förebygga tidig alkoholdebut, berusningsdrickande m.m.

•

När elever börjar årskurs 1 erbjuds de skriva på ett dokument att
skolan får kontakta föräldrarna även när elever blivit myndiga.

•

Elever kan vid alkohol- eller drogproblem vända sig till elevhälsan
för konsultation och hjälp.

•

Temadagar för elever när det gäller alkohol och droger.

•

Fortlöpande utbildning av personalen i dessa frågor.

•

All personal på skolan står bakom policyn att det är nolltolerans när
det gäller alkohol- och droger på skolan och internatet.

•

Sträva efter att alla elever kan bo på skolans internat för att minska
risken för ”festande”.

•

Skolan ska kontakta polisen som kan göra nykterhetskontroller av
bilförare regelbundet utanför skolan.

•

Identifiera ”riskdagar” d.v.s. vilka kvällar som elever har fester på
och använder alkohol eller droger. Denna information ska
vidarebefordras både till undervisande lärare och fritidspersonal.

•

Genomföra slumpvisa alkoholkontroller av klasserna. Dessa ska
planeras in i början på läsåret.

•

Testa för användning av droger klassvis och oförberett. Detta sker
efter ett uppgjort schema. Detta behöver inte vara ett övervakat
prov eftersom eleven inte har haft tid att manipulera provet.
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Innan testning sker ett samtal med eleven. Det är medlemmar i
elevhälsoteamet som håller i samtalet och frågor som berörs är:
tobak, alkohol, läkemedel och droger.
•

I undervisningen ska det ske samtal om riskerna med alkohol och
droger men även ta upp moral och etik när det gäller dessa frågor.
Elevhälsan står till förfogande för stöd till lärarna.

•

Eleverna i åk 2 deltar på Don`t drink and drive.

•

Eleverna på RL undervisas i årskurs två om alkohollagen och vad det
innebär för deras blivande yrkesroll.

•

Vart tredje år görs, i samverkan med Region Kronoberg, en
undersökning om ungdomars hälsa- och livsstilsvanor. Elev,
föräldrar/vårdnadshavare och personal informeras om resultatet av
undersökningen.

•

Vi ska bjuda in framtida arbetsgivare och fackliga organisationer
som informerar om vilka regler som finns när det gäller alkohol och
narkotika på arbetsplatser.

•

Inför ”Öppet Hus” och ”Julmiddagen” testas eleverna för alkohol.
Profilansvariga har ansvaret för att detta sker.

•

Inför studenten besöker kommunpolisen och rektorn varje
avgångsklass för att prata om riskerna med alkohol- och droger.

•

Genomgång av alkohol- och drogpolicyn för all personal en gång om
året.

•

Drogsymboler accepteras inte inom skolans område. Om det
förekommer ska det uppmärksammas av lärare och annan personal.

•

Årlig revidering av policyn samt utformning av det kommande
läsårets aktiviteter görs i samverkan med elevråd och
elevhälsoteamet. Rektor ansvarar för att så sker.

•

Policy och handlingsplan läggs ut på skolans hemsida och intranät.

RUTIN NÄR DET FINNS MISSTANKE OM ATT ELEV ANVÄNT
ALKOHOL
•

Finns det misstanke om att elever druckit alkohol kvällen innan ska
hela klassen testas på morgonen. Kan inte undervisande lärare göra
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detta själv får hen kontakta fritidspersonalen eller annan personal
för att be om hjälp.
•

Finns det misstanke om alkoholmissbruk ska samtal med någon ur
elevhälsan vara obligatorisk.

RUTIN NÄR ELEVER ANVÄNT ALKOHOL
•

En alkoholpåverkad eller uppenbart bakfull elev skall avvisas från
skolan efter att vårdnadshavare informerats och det är säkerställt
att eleven omhändertas på ett betryggande sätt. Ansvarig för
internat- och fritid ansvarar och informerar rektorn.

•

En elev som blir hemskickad får en uppgift som ska lämnas in vid
skoldagens slut. Denna ligger på eolas.

•

Eleven får oanmäld frånvaro vilket innebär att CSN kan dras.

•

Rektor, eller den som rektor utser, informerar elevhälsan.

•

Rektor eller den som rektor utser, kallar till konferens vi behov.

•

Elev som har varit alkoholpåverkad eller uppenbart bakfull under
skoltid ska ha samtal med antingen kurator, skolsköterska eller
mentor.

•

Elever med förmodat missbruksmönster hänvisas till elevhälsan för
utredning. Vid behov slussas eleven vidare till lämplig vårdgivare.
(Disciplinära åtgärder i enlighet med Skollagen kap 5 tillämpas.)

•

Elever i årskurs ett på jakt- och viltvårdsutbildningen får inte ut sina
intyg för skjutvapenlicens.

•

Elever i årskurs två på jakt- och viltvårdsutbildningen får inte delta
på viltundersökarutbildningen och fritidsjakt.

•

Elever i årskurs tre på jakt- och viltvårdsutbildningen får inte delta
på eftersöksutbildningen och fritidsjakt.

•

Elever på äventyrsutbildningen får inte delta på moment med risker.

•

För elever på äventyrsutbildningen kommer detta att få
konsekvenser inom certifikattagandet på deras inriktning.

•

För elever på skogsutbildningen kommer detta att få konsekvenser
inom certifikattagandet på skogsutbildning.
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•

Berörda elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet får inte
delta i tävlingar.

•

Berörda elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet kan inte
komma ifråga för Lindmarkerstipendier.

•

På resor har personal befogenhet att vidta erforderliga åtgärder vid
akuta situationer där alkohol används.

RUTIN VID MISSTANKE OM DROGANVÄNDNING ELLER
DOPINGSMEDEL HOS ELEV
•

Personalen bör uppmärksamma om en elev ändrar beteende.
Exempel på sådana förändringar är hög frånvaro, trötthet,
omotiverad ilska och likgiltighet. Märker personalen dessa beteende
ska EHT kontaktas.

•

Socialtjänsten kontaktas i överensstämmelse med Socialtjänstlagen
14 kap 1§.

•

Rektor, eller den som rektor utser, bestämmer att eleven kallas till
samtal. Eleven ges möjlighet att själv informera vårdnadshavare om
skolans farhågor innan skolan kontaktar vårdnadshavarna. Myndig
elev ger samtycke till kontakten.
Samtalet sker med antingen mentorerna, kuratorn eller
skolsköterskan.

•

Drogtest förespråkas. Om hen vägrar att göra testet kontaktar
skolan polisen.

•

Om det bestäms att det ska genomföras drogtest, sker detta i form
av urinprov. Skolsköterskan ansvarar för detta, och lämnar
analyssvar till ansvarig rektor eller den som rektor utser. Testet
genomförs minst två gånger.
Testet förvaras hos skolsköterskan.

•

Användning av narkotikahundar vid misstanke om att det finns
droger på skolan.

RUTIN VID UPPTÄCKT AV DROGANVÄNDNING ELLER ANVÄNDNING
AV DOPINGMEDEL
•

En elev som är påverkad av narkotika eller dopingmedel skall
avvisas från skolan efter beslut av rektor. Om elev är omyndig
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kontaktar rektor, eller den som rektor utser, vårdnadshavare och
gör anmälan till polisen. Om elev är myndig gör rektor, eller den
rektor utser anmälan direkt till polisen.
•

Vid användande av droger kan rektor stänga av deltagaren från
undervisningen eller del av undervisning (den praktiska delen) i max
1 vecka.
Efter en eventuell avstängning på 1 vecka (p.g.a. användande av
droger) kommer rektor antingen att erbjuda eleven att komma
tillbaka till skolan på prov under förutsättning att eleven bl.a.
accepterar att fullfölja ett kontrollprogram, genom att eleven lämnar
prover och uppvisar drogfrihet.
Eller kan skolans styrelse ta ett beslut om längre tids avstängning.
Rektor kan också besluta att eleven inte får gå ut på APL.
Rektor, eller den rektor utser, kallar till konferens med elevhälsan
och vårdnadshavare där handlingsplan upprättas. För myndiga
elever gäller att eleven godkänner vårdnadshavares medverkan.
I handlingsplanen ska följande finnas med:

-

hur den fortsatta kontakten ska ske mellan hemmet och skola och
vilken som är skolans kontaktperson

-

elevens förutsättningar för sin fortsatt skolgång

-

hur de fortsatta droganalyserna ska genomföras

-

att om det behövs så kan skolan förmedla kontakt med
behandlingsenhet

-

godkänner elev och föräldrar det så sker ett samarbete mellan skola
och socialtjänst

-

information om skolans disciplinära åtgärder (Skollagen kap 5 § 1724.

-

handlingsplanen bör undertecknas av elev, ev vårdnadshavare och
rektor.

•

Rektor, eller den som rektor utser, meddelar Socialtjänsten i
överensstämmelse med Socialtjänstlagen 14 kap § 1. Vid detta
tillfälle lämnar skolan ett förslag för tid på ett möte med
socialtjänsten, elev, vårdnadshavare och skolan.
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•

Rektor, eller den som rektor utser, meddelar vårdnadshavare att
anmälan gjorts.

•

EHT remitterar eleven behandling till Hälsoenheten eller annan
behandlingsenhet.

•

Om missbruket fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ
tillämpas disciplinära åtgärder enligt Skollagen kap 5.

•

All personal har skyldighet vid upptäckt av bruk av droger eller
dopingmedel att rapportera detta till rektor.

•

När vi haft ett ärende där polis varit inblandad informeras all
personal om besöket.
De lärare som undervisar berörd elev får ytterligare information.

•

På resor har personal befogenhet att vidta erforderliga åtgärder vid
akuta situationer där droger används.

OMHÄNDERTAGANDE AV ALKOHOL ELLER DROGER I SKOLAN
•

Alkoholhaltiga drycker eller droger som tillhör elever omhändertas
av skolans personal och förvaras hos rektor och återlämnas enbart
till vårdnadshavare (jfr Skollagen kap 5 §§ 22-24).

ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM FÖRSÄLJNING AV ALKOHOL OCH
DROGER I SKOLAN
•

Rektor, eller den som rektor utser, gör polisanmälan samt åtgärder
enligt Skollagens 5 kapitel.

REGLER INTERNAT OCH FRITID
Se fristående regler för Internat- och Fritidsverksamheten.

