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Planen revideras årligen 

 

 



Vision för det drogförebyggande arbetet på Eklidens skola 
Vår vision är att alla elever som går ut åk 9 på Eklidens skola har valt att avstå från tobak, 

alkohol, droger och doping under sin tid som elever hos oss. 

 

Mål för det drogförebyggande arbetet 
Eklidens skola har som mål att skapa en arbetsmiljö fri från alkohol, narkotika, 

dopingpreparat och tobak. Vårt mål är att eleverna har sådan kunskap om ANDT1-frågorna 

att de kan ta avstånd från tobak, alkohol, droger och doping. Eklidens skola vill förhindra att 

studierna avbryts på grund av missbruk. Vi vill genom ett aktivt arbete med ANDT-frågor 

förebygga ohälsa.  Alla vårdnadshavare ska ha kunskap om att Eklidens skola har en 

drogpolicy.  

 

Så här arbetar vi med det drogförebyggande arbetet 

• Med hjälp av information och andra förebyggande insatser i form av attityd- och 

värderingsövningar kontinuerligt påverka elevernas självkänsla och inställning till 

användandet av droger.  

• Skolledningen ansvarar för att all personal kontinuerligt ska få information i 

drogrelaterade frågor.  

• Vid eventuellt droganvändande misstänks eller konstateras ska handlingsplanen 

genast följas.  

• Vid föräldramötet för åk 7 på höstterminen ska skolledningen informera om 

handlingsplanen och det arbete som görs kring ANDT-frågorna.    

Handlingsplan vid misstanke/vetskap om att elev använt tobak 

 

 

•  

 

• Tobak är förbjudet under skoltid och på hela skolans område.  

• Alla elever ska vid skolstart i åk 7 informeras om skolans drogpolicy av handledaren.  

• Klassens handledare ska sedan vid varje höstterminsstart repetera innehållet i 

handlingsplanen. Om ny elev börjar i klassen under läsåret ska eleven få information 

om handlingsplanen av handledaren.    

• Alla, såväl elever som personal, ska ta personligt ansvar för att följa lagen och agera 

aktivt genom tillsägelse när någon överträder lagen. 

 
1 Förkortning för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak 

 

Enligt svensk lag får tobak inte säljas till den som är under 18 år. 

Rökning är en arbetsmiljöfråga som berör alla. 

 



• När en elev luktar rök ska elevens handledare informeras som i sin tur tar kontakt 

med elevens vårdnadshavare och informerar om att eleven luktat rök (via telefon 

eller mail samma dag).  

• När en elev ses röka cigarett, e-cigarett eller snusa på skolans område eller i närheten 

av skolan ska elevens handledare kontaktas som i sin tur tar kontakt med elevens 

vårdnadshavare och informerar om att eleven setts röka (via telefon eller mail 

samma dag). 

• Vårdnadshavaren uppmanas att kontakta skolsköterskan för råd och vidare 

planering.  

 

Handlingsplan – grafisk översikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan vid misstanke om att elev förtärt alkohol 

 

 

• Alkohol är förbjudet på hela skolans område. 

• Om en elev luktar sprit ska eleven följas till skolsköterskan som kontaktar elevens 

handledare, vårdnadshavare och skolledning.  

1. Vid röklukt  

Handledaren informeras och 

kontaktar vårdnadshavare 

via tfn/e-post samma dag 

2. Elev som ses röka eller snusa 

Handledaren informeras och 

kontaktar vårdnadshavare via 

tfn/e-post samma dag 

3. Om elev ses röka/snusa                 

vid två tillfällen. 

Vårdnadshavare med elev 

uppmanas kontakta 

skolsköterska för råd och vidare 

planering 

          Den som är 18 år får köpa alkohol på pub och restaurang. 

                                        Den som är 20 år får köpa alkohol på Systembolaget.  

    

2. Elev som ses röka eller snusa 

Handledaren informeras och 

kontaktar vårdnadshavare via 

tfn/e-post samma dag 



Handlingsplan vid misstanke om att elev har använt och/eller langat 

narkotika 

 

 

 

1. Den person som får vetskap om misstanken skall genast rapportera detta till 

skolledning. 
2. Skolledning och kurator/skolsköterska kontaktar omgående vårdnadshavare till varje 

inblandad elev och berättar om den misstanke som uppkommit. 
3. Möte på skolan med vårdnadshavare, elev, kurator/skolsköterska och någon ur 

skolledningen sker omgående, helst samma dag .  
- Syftet med mötet är att kartlägga situationen så att skolan kan göra en 

bedömning av vilka eventuella åtgärder skolan behöver vidta.  

- Vårdnadshavare och elev skall omgående kontakta MiniMaria för vidare stöd och 

eventuell rehabiliteringsplan.  

4. Anmälan görs rutinmässigt till socialtjänsten i enlighet med SoL 14 kap. 12 § vid 

misstanke i de fall som skolan bedömer att skäl föreligger. Vårdnadshavare och elev 

informeras om detta. 

5. Vid behov beslutar rektor att göra en anmälan till polisen.  

6. Vid behov skickas neutralt och avidentifierat informationsmail till samtliga 

vårdnadshavare i klassen. Detta sker i lugnande syfte i de fall då händelsen föregåtts 

av rykten och oro bland eleverna. Rektor beslutar om mail ska skickas. 

 

➢ Vid misstanke om att elev är påverkad av narkotika på skoltid skall eleven uppmanas 

att stanna på skolan i enskilt rum i väntan på att vårdnadshavare tillkallas. Om eleven 

vägrar skall denne avvisas från skolan. Vid samtal med elev som misstänks vara 

påverkad skall två vuxna närvara. Vårdnadshavare kontaktas omgående. 

Handlingsplan vid misstanke om att elev använt dopningsmedel  
 

 

 

• Den person som får vetskap om misstanken skall genast rapportera detta till 

skolledning. 

• Skolledning och kurator/skolsköterska kontaktar omgående vårdnadshavare till varje 

inblandad elev och berättar om den misstanke som uppkommit. 

Att inneha, använda och langa dopningsmedel är olagligt i Sverige. 

 

 

Att inneha, använda och langa narkotika är olagligt i Sverige. 


