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Handlingsplan för Västerskolan åk 4-9 kring 

Drogförebyggande arbete 

 

 

Inledning  

Denna handlingsplan är utarbetad utifrån Uddevalla kommuns drogpolicy, som gäller 

för alla grundskolor i Uddevalla kommun. Handlingsplanen kommer att beskrivas hur 

det drogförebyggande arbetet ser ut i dagsläget samt en vision och ett önskemål hur man 

kan arbeta vidare och utveckla det drogförebyggande arbetet. 

 

Västerskolans drogförebyggande arbete syftar till att förhindra och upptäcka droger 

bland unga i ett tidigt skede samt hantera situationen vid eventuell misstanke om/eller 

användning av droger. De flesta forskare och experter tycks vara överens om att skolans 

främsta möjlighet att påverka ungdomar att avstå från droger, är att skapa ett gott 

skolklimat där eleverna trivs och där de känner att de utvecklas. Det mest effektiva 

drogförebyggande arbetet är därför att verka för att ungdomar hittar en meningsfull 

tillvaro i skolan.     

(Källa: Drogupplysningen)  

 

Även Statens folkhälsoinstitut, FHI, lyfter fram några viktiga områden för det 

drogförebyggande arbetet i skolan:  

 

1. Ökat föräldrainflytande i skolan  

2. Lärarens ledarskap i klassrummet  

3. Reducera förekomsten av mobbning.  

4. Insatser  

5. Föräldrastöd  

(Källa: Statens Folkhälsoinstitut) 

Droger  

Med droger menar vi:  

Cigaretter och Elektroniska ciggaretter (E-cigg) 

Snus  

Alkohol 

Mediciner som används i syfte att bli påverkad 

Narkotika 

Lösningsmedel som sniffas  

Anabola androgena steroider (anabola) 



 

 
 

 
 2 (6) 

2017-07-03 

 

 

 

      

     

    

  

 

Förebyggande åtgärder och information 

 En kontinuitet och planering av skolans kontunerliga arbetet med undervisning 

av ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) är av stor vikt. I 

biologiundervisningen samt inom Idrott o Hälsa ligger mycket av ANDT-

undervisningen, då man tar upp vad som händer i kroppen, värderingar samt att 

medvetandegöra eleverna om hur de kan agera i olika situationer, som de ställs 

inför.  I samhällskunskapen handlar undervisningen om lagar och kostnader i 

samhället av ett missbruk/bruk. 

 

 Vid föräldramöten medverkar drogförebyggare för att informerar och 

kunskapshöja föräldrarna.  

 

 Skolsköterskan har individuella samtal med samtliga elever vid hälsosamtalet 

kring bl a tobak och alkohol. 

 

En av de viktigaste åtgärderna i det drogförebyggande arbetet är ett gott skolklimat där 

eleverna trivs och där de känner att de utvecklas. Skapande av en bra skolmiljö sker 

genom:  

 

 Aktiv föräldrasamverkan - föräldrar informeras om skolans drogplan, gör den 

tillgänglig på hemsidan.  

 

 Behovsstyrd utbildning av elever, föräldrar och skolans personal i samråd med 

ex. drogförebyggaren och ev. yttre aktörer.  

 

 Ett aktivt samarbete med elevrådet för att kartlägga nulägesobservationer och 

informera elever.  

 

 Meningsfulla rastaktiviteter är betydelsefullt. 

 

 Elevsamverkan enligt riktlinjer.  

 

 Trivselenkät för att undersöka elevernas uppfattning av skolmiljön, 

handlingsplan upprättas utifrån resultatet.  

 

 Arbeta aktivt för trygghet och studiero i klassrummet.  
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 Regelbundna hälsosamtal mellan elev och skolhälsovård.  

 En likabehandlingsplan med tydliga mål som är känd bland elever och personal.  

 

 Tydlighet i hur vi arbetar aktivt vid misstanke om trakasserier och/eller 

kränkande behandling  

 

 Tydlighet kring hur vi hanterar olika former av droganvändning på skolans 

område  

 

 

Misstanke om missbruk 

Misstanke om drogmissbruk kan baseras på att skolpersonal får information av en annan 

elev (även annan person) eller att skolpersonal genom egna iakttagelser fått misstankar. 

Ofta kan det handla om en känsla av att det inte står rätt till med en elev, men att man 

inte har konkreta ”bevis”. 

 

Är ungdomen aggressiv eller hotfull skall polis kontaktas på 112. 
 

Tobak/E-cigarett 

Så här gör vi: 

Om elev använder tobak/e-cigarett på skolans område/under skoltid; 

 Den personal på skolan som ser elever röka/snusa ger eleven en tillsägelse att 

sluta, och ansvarar för att information når vårdnadshavare. 

 Informerar klassföreståndaren/mentor. 

 Rapportera till elevhälsan: elevs namn och klass, datum, namn på vem som 

sett/sagt till. Den personal som ser elev röka/snusa tar kontakt med 

vårdnadshavare. 

 Rektor och lärare har rätt att beslagta cigaretter och lämnas eventuellt tillbaka till 

vårdnadshavare efter kontakt. 

 Skolsköterskan har vid hälsosamtalet individuella samtal med samtliga elever 

kring bl a tobak och alkohol.  
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Alkohol 

Så här gör vi: 

Om elever är påverkad inom skolans område eller förvarar alkoholhaltiga drycker: 

 

 Den personal på skolan som ser den påverkade eleven ger eleven en tillsägelse 

att sluta, och besked om att vårdnadshavare kommer att kontaktas.  

 Informerar klassföreståndaren/mentor. 

 Den som ser den påverkade eleven ser till att vårdnadshavare skyndsamt 

kontaktas samt att vårdnadshavare får komma och hämta sitt barn.  

 Rapportera till elevhälsan: elevs namn och klass, datum, namn på vem som 

sett/sagt till. Anmälan görs till socialtjänsten, samt be om en sekretesslättnad 

från eleven. Ev. polisanmälan. 

 Skolsköterskan har vid hälsosamtalet individuella samtal med samtliga elever 

kring bl a alkohol och tobak.  

 Rektor och lärare har rätt att beslagta alkoholen och lämnas eventuellt tillbaka 

till vårdnadshavare efter kontakt. 

Droger 

Vid misstanke om att elever använder droger: 

 Den personal på skolan som ser den påverkade eleven ger eleven en tillsägelse 

och avvisar eleven från undervisningen, tas till expeditionen. Ge besked om att 

vårdnadshavare kommer att kontaktas.  

 Informerar klassföreståndaren/mentor. 

 Den som ser den påverkade eleven ser till att vårdnadshavare skyndsamt 

kontaktas.  

 Kontakta elevhälsan, där beslut fattas om åtgärder.  

 Samtal med: rektor, elev, vårdnadshavare och personal från elevhälsan. 

Informerar om att anmälan till socialtjänsten kommer att göras samt 

polisanmälan.  

 Anmälan görs till socialtjänsten vid misstanke om bruk av droger, samt be om 

en sekretesslättnad från eleven samt gör en Polisanmälan. (drogtest kan göras på 

vårdcentralen). 

 Kontakta gärna Kompassen Ung för konsultation samt boka in ett möte för 

eleven.  

 Skolan kan, vid bekräftelse av droganvändning, uppmuntra föräldrar att söka 
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stöd i ex Föräldraföreningen mot narkotika FMN.  

 Vid bekräftat innehav har skolan rätt att omhänderta drogerna med stöd i 

skollagen 5 kap. 23§ och dokumenteras i enlighet med 24§.  

Ingripande vid misstanke om innehav av övriga droger   

• Klassföreståndare/mentor eller rektor samtalar med eleven  

• Vid bekräftat innehav har skolan rätt att omhänderta drogerna med stöd i skollagen 5 

kap. 23§ och dokumenteras i enlighet med 24§.  

• Polisen tillkallas skyndsamt.  

• Mentor/klassföreståndare/rektor underrättar vårdnadshavare  

• Rektor upprättar, vid bekräftat innehav, skriftlig anmälan till socialtjänsten.  

• Rektor kallar till informationsmöte  

 

Beslut och planering 

Ett åtgärdsprogram avseende både den studiemässiga och den sociala tillvaron upprättas 

i samarbete med elev och vårdnadshavare. Samordning bör ske med socialtjänsten i de 

fall de är inkopplade. 

Uppföljning 

Rektor tar ansvar för att samordna insatser och uppföljning runt eleven. 

 

Ingripande när utomstående misstänks vara drogpåverkad   

 Om möjligt tag hjälp av kollega och avvisa personen vänligt men bestämt.  

 Tillkalla polisen om personen vägrar lämna området.  

Svårhanterlig situation – kontakta socialjouren 0522-69 74 44 

Behov av sjukvård – kontakta sjukvårdsupplysningen på 1177  

 

Personal som misstänks vara påverkad 

Om personal eller annan vuxen röker eller dricker alkohol på skolans område kontaktas 

rektor som ansvarar för åtgärd. 
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Vision inför framtiden 

 Gör handlingsplanen känd för personal, elever och vårdnadshavare. 

 Återkommande och relevanta utbildningar för (all personal eller) den 

personal som är ansvarig för det alkohol och drogförebyggande 

arbetet på skolan. Utbildningen kan bl a handla om drogtecken, 

uppdatering kring droger, hur man kan arbeta mer förebyggande 

m.m.  

 Öka skolnärvaron då Drogvaneundersökningen visade på ett ökat 

skolk samt ökad psykisk ohälsa bland elever i åk 9.  

 Drogförebyggande information på föräldramöte åk.7-9 

 Upprätta en lista med viktiga nummer samt hur man ska handla vid 

olika situationer samt placera ut den på strategiska platser på skolan.  

 Säkra skyltningen på skolan – att tobaksfritt inom skolans område 

samt skylten Här tränar polisens narkotikahundar. 

  

  

  

  

 

 

 
 

Handlingsplanen ska utvärderas och revideras årligen i början av höstterminen. 

 

Planen är framtagen i samverkan mellan rektor, skolans elevhälsoteam, 

elevråd och personal samt drogförebyggande samordnaren.  

 

 

 

  

 


