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Drogpolicy för Helixgymnasiet
Bakgrund
På Helixgymnasiet bryr vi oss om våra elever och deras framtid.
Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara
avgörande för individens framgång. En bra start i livet är en fungerande
skolgång och en examen vid studenten.
Därför vill vi på Helixgymnasiet markera ett ställningstagande, som
klart tar avstånd från bruk av illegala droger av alla slag. Vi vill
genom vår policy ge våra elever ett stöd i att kunna säga nej till
droger.
Förebyggande åtgärder
Alla elever på Helixgymnasiet erbjuds att teckna ett kontrakt om drogfrihet
under skoltiden. Om eleven, av olika anledningar, inte vill skriva på detta
kontrakt, skall eleven skriva på att han/hon tagit del av informationen.
Helixgymnasiet verkar för en drogfri skola och klargör konsekvenser av ett
konstaterat missbruk hos elev såsom;
- information till vårdnadshavare
- anmälan till sociala myndigheter
- eventuell anmälan till polismyndighet
- eventuell tillfällig avstängning från vissa undervisningstillfälle av
säkerhetsskäl
Eleverna ges information och kunskap om droger genom särskilda
temalektioner.
Information ges även genom elevens kontakter med skolsköterska/kurator.
Skolpersonalen utbildas kontinuerligt i att upptäcka och hantera
drogmissbruk.
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Förklaring till de olika stegen i handlingsplanen
1. Misstanke om missbruk
a: Misstanke om drogmissbruk kan baseras på att en lärare får information
av en annan elev eller att läraren genom egna iakttagelser fått misstankar.
Ofta kan det handla om en känsla av att det inte står rätt till med en elev,
men att inte konkreta ”bevis” finnes.
I detta läge bör kontakt tas med skolsköterska eller kurator för samråd.
Rektorn och kuratorn kontaktar Ex-IT och rådfrågar. Därefter tas beslut om
fortsatta åtgärder.
b: Om eleven verkar uppenbart påverkad av någon illegal drog ska läraren ta
kontakt med rektor för fortsatta beslut och åtgärder. Rektorn och kuratorn
kontaktar Ex-IT och rådfrågar. Därefter tas beslut om fortsatta åtgärder.
2. Samtal rektor/kurator-elev
a: I de fall bedömningen görs att eleven ska drogtestas är det av vikt att
rektor/kurator i ett samtal förklarar för eleven så konkret som möjligt vad det
är som föranleder misstanken.
I detta läge ska man inte godta diverse ursäkter och bortförklaringar från
eleven. Eleven skall få veta att läraren har skyldighet att anmäla misstanke
om användande av illegala droger till rektor och kurator så att eleven kan
drogtestas.
b: Vid en akut påverkan av illegala droger kommer rektor utan undantag
kontakta polisen.
3 Vårdnadshavare informeras
Rektor kontaktar vårdnadshavare om elev är under 18 år. Om en elev är över
18 år informeras föräldrarna enbart vid elevens samtycke.
Beslut fattas tillsammans med eleven angående hur många gånger urinprov
som ska lämnas. Provtagningen sker via Ex-IT, Borlänge.
4 Eleven vägrar lämna prov eller vårdnadshavare vägrar ge tillåtelse
Det går inte att tvinga någon till provtagning. Endast polisen har sådana
befogenheter och då endast i mycket speciella fall. Eleven och eventuellt
vårdnadshavare informeras vid vägran att detta innebär att misstanken
kvarstår och andra åtgärder kommer att vidtas (se #6).
5 Anmälningsskyldighet till socialförvaltningen
I första hand kontaktar vi socialförvaltningen för att få till ett sk.
trepartsmöte med elev (och evt vårdnadshavare), skolan och
socialförvaltningen.
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Beroende på vad som föranlett misstanke om att eleven använder illegala
droger, fattas beslut om eventuell anmälan till socialförvaltningen jämlikt 14
kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL).

6 Elevvårdskonferens
I mötet deltar elev, vårdnadshavare, rektor, kurator, mentor samt om möjligt
handläggande socialsekreterare.
Beslut fattas om eventuell tillfällig avstängning jämlikt 6 kap §§ 22-25
Gymnasieförordningen. Beslut fattas om eventuell polisanmälan.
Kontakt med etablerade behandlingsenheter och skolhälsan erbjuds.
En arbetsplan avseende både den studiemässiga – samt den sociala tillvaron
upprättas i samarbete med elev, vårdnadshavare och socialsekreterare.
7 Informera berörd personal
Rektor informerar berörd personal om elevens situation och vilka åtgärder de
kom fram till på EVK.
8 Eleven ges extra uppmärksamhet
Eleven samtalar med kurator vid minst tre tillfällen.
Regelbunden uppföljning av studieresultat. 100% närvarokontroll och en
frivilliga drogtester erbjuds.
Uppföljning i sker samarbete med vårdnadshavare.
(Rektor ansvarar för att samordna insatser och uppföljning).
9 Provtagning utfaller negativt
Eleven har lämnat urinprov efter överenskommelse och resultatet påvisar
ingen förekomst av droger.
Beroende på den problembild som eleven uppvisat övervägs behovet av
andra åtgärder såsom utredning avseende elevens förmåga att klara
skolarbetet (utredning hos skolpsykolog) eller utredning av elevens sociala
situation (socialförvaltningen).
11 Provtagning utfaller positivt
Resultatet visar förekomst av en eller flera droger i kroppen hos eleven.
Samtal hålls med eleven som även informeras om fortsatta åtgärder från
skolans sida.
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Fullmakt angående drogtest av omyndig elev
Härmed ger jag/vi som vårdnadshavare, efter överenskommelse med mitt/vårt
barn, skolan tillåtelse att genomföra urinprovstagning i syfte att drogtesta
honom/henne vid tillfälle som rektor/elevvårdspersonal finner befogat.

Elevens namn: …………………………………………………………………………
Personnummer: ………………………………. Klass: ……………………….

…………………………………………..

…………………………………………….

Ort och datum

Ort och datum

…………………………………………..

…………………………………………….

Vårdnadshavarens namnunderskrift

Vårdnadshavarens namnunderskrift

…………………………………………..

…………………………………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

……………………………………………

……………………………………………..

Tfn bostad

Tfn bostad

Tfn arbete

Tfn arbete

Fullmakten gäller för tiden: …………………………………………………………………….

Utdrag ur Sveriges Lag, Föräldrabalken 6 kap 11§:
-----------------------------------------------------------”Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga
angelägenheter.
Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större
hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.”
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------------------------ --------------------------------------

På Helixgymnasiet tar vi klart avstånd från bruket
av illegala droger av alla slag.
Vi vill genom vår policy ge våra elever stöd i att
kunna säga nej till droger.

● Vi förväntar oss att du som elev på Helixgymnasiet, både i skolan och
på fritiden avstår från att bruka eller testa illegala droger såsom t ex:
- Hasch, Marijuana, Amfetamin, Spice, Crack, Kokain, Heroin, Morfin, LSD, Ectasy,
”Fludder” (dvs alla receptbelagda läkemedel som inte ordinerats av läkare
utan intas i berusningssyfte).
- Anabola steroider
- Sniffningsmedel

● Vid misstänkt eller konstaterat missbruk agerar skolan utifrån sin drogpolicy
vilket bl a innebär:
- Droganalys via urinprov
- Obligatorisk underrättelse till vårdnadshavare
- Anmälan jml 14 kap § 1 till sociala myndigheter
Dessutom kan i särskilda fall övervägas att:
- Anmäla till polismyndigheten
- Tillfälligt avstänga elev från vissa undervisningstillfälle på grund av säkerhetsaspekter

Härmed intygas att jag

…………………………………………………………………
(Elevens namn)

i klass ……………………………..
idag tagit del av ovanstående information om Helixgymnasiets drogpolicy samt
vilka konsekvenser ett eventuellt missbruk av illegala droger har på mina
studier och vilka krav man ställer på mig från skolans sida.
Borlänge

…… / …… 20 ……

………………………………………………..
(Elevens namnunderskrift)
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