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Drogpolicy	  och	  åtgärdsplan	  
Uddevalla	  Gymnasieskola	  



Drogpolicy	  för	  Uddevalla	  gymnasieskola	  
Uddevalla	  Gymnasieskola	  skall	  vid	  varje	  läsårsstart	  informera	  och	  diskutera	  program	  
för	  en	  drogfri	  skola	  och	  information	  om	  skolans	  drogpolicy	  skall	  ges	  till	  elever	  och	  
vårdnadshavare.	  Skolans	  åtgärder	  utgår	  från	  att	  det	  är	  nolltolerans	  mot	  droger	  i	  skolan	  
och	  Uddevalla	  gymnasieskola	  vill	  markera	  ett	  sitt	  ställningstagande	  som	  tar	  klart	  
avstånd	  från	  droger	  av	  alla	  de	  slag.	  

Förebyggande	  arbete	  	  
	  
Folkhälsomyndigheten	  och	  Skolverket	  har	  tagit	  fram	  fyra	  områden	  som	  visat	  sig	  ha	  
effekt	  i	  det	  drogförebyggande	  arbetet	  i	  skolan.	  Utifrån	  dessa	  områden	  utarbetar	  varje	  
skola	  en	  lokal	  plan	  för	  sitt	  förebyggande	  arbete.	  	  
	  

• Samarbete	  och	  dialog	  med	  föräldrarna.	  	  
• Innehållsrik	  och	  strukturerad	  fritidsverksamhet	  med	  skolan	  som	  bas.	  	  
• Samtalsbaserad	  undervisning	  om	  alkohol	  och	  andra	  droger	  som	  en	  del	  av	  socialt	  

och	  emotionellt	  lärande.	  	  
• Elevhälsan	  och	  den	  pedagogiska	  verksamheten	  i	  samarbete	  	  

	  
Utöver	  ovanstående	  utvecklingsområden	  ska	  skolan	  ha	  en	  genomtänkt	  modell	  för	  att	  
engagera	  eleverna	  i	  drogförebyggande	  arbete	  samt	  skapa	  förutsättningar	  för	  dialog	  och	  
samarbete	  med	  eleverna.	  	  
	  
	  
Förebyggande	  åtgärder	  	  
	  

• Skolan	  ska	  vara	  en	  drogfri	  arbetsplats	  	  
• Inom	  gymnasieskolan	  ska	  ett	  systematiskt	  drogförebyggande	  arbete	  bedrivas.	  	  
• I	  början	  av	  varje	  läsår	  informeras	  om	  och	  diskuteras	  program	  för	  en	  drogfri	  skola	  

med	  elever	  i	  alla	  klasser	  och	  vårdnadshavare	  eller	  motsvarande	  informeras.	  	  
• Frivilliga	  drogtester	  kan	  efter	  information	  och	  skriftlig	  överenskommelse	  göras	  på	  

elever.	  	  
• Frivilliga	  drogtester	  kan	  efter	  information	  och	  skriftlig	  överenskommelse	  tas	  när	  

viss	  praktik-‐	  eller	  arbetsplatsförlagt	  lärande,	  APL,	  så	  fordrar.	  	  	  
• Elevhälsan	  skall	  bedriva	  drogförebyggande	  arbete.	  	  
• Regelbundna	  möten	  genomförs	  mellan	  elevhälsa/rektor	  och	  berörd	  personal.	  En	  

särskild	  rutin	  för	  snabbt	  sammankallande	  skall	  finnas.	  	  
	  

Definition	  av	  droger:	  
Utifrån	  gällande	  lagar	  avses	  som	  droger:	  

Alkohol,	  tobak,	  narkotika,	  läkemedel,	  andra	  preparat	  som	  tas	  i	  berusningssyfte	  och	  
medel	  som	  används	  vid	  sniffning/boffning	  samt	  dopningsmedel.	  

Frivilliga	  drogtester:	  

Om	  en	  elev	  går	  med	  på	  att	  ta	  ett	  frivilligt	  drogtest	  skall	  det	  tas	  av	  skolsköterskan.	  
Rektor	  kan	  besluta	  om	  annan	  personal	  skall	  utföra	  provet,	  utifrån	  särskilda	  behov.	  	  När	  
polisen	  utför	  tester	  är	  det	  viktigt	  att	  skolans	  personal	  inte	  är	  delaktiga	  eftersom	  det	  inte	  
är	  hållbart	  juridiskt	  sett.	  Skolans	  personal	  får	  endast	  ta	  frivilliga	  tester.	  



Skolan	  bör	  inte	  ta	  fler	  än	  1-‐2	  tester	  på	  en	  elev,	  om	  kontinuerliga	  tester	  behöver	  göras	  
skall	  det	  skötas	  av	  socialtjänsten.	  Rektor	  kan	  besluta	  annorlunda	  i	  frågan.	  

Innan	  provet	  tas	  skall	  eleven	  eller	  vårdnadshavare	  skriva	  under	  ett	  kontrakt	  som	  visar	  
att	  provet	  är	  taget	  under	  frivilliga	  förhållanden.	  De	  teststickor	  som	  används	  har	  hög	  
tillförlitlighet,	  är	  ISO-‐certifierade	  och	  CE-‐märkta.	  	  

Om	  en	  elev	  påvisar	  ett	  positivt	  svar	  på	  skolans	  test	  skickas	  det	  till	  vidare	  analys	  på	  
Centrallaboratoriet,	  NÄL.	  Provsvaret	  kan	  ta	  upp	  till	  2	  veckor	  och	  vid	  behov	  kan	  eleven	  
stängas	  av	  från	  vissa	  lektioner.	  	  

Om	  en	  elev	  är	  påverkad	  skall	  rektor	  kontaktas	  och	  rektor	  i	  sin	  tur	  kontaktar	  berörda	  
personer	  som	  tex	  föräldrar.	  	  Anmälan	  till	  socialtjänsten	  görs.	  

Avhysning	  av	  elev	  skall	  ske	  av	  rektor	  eller	  polis.	  

Rektor	  och	  elevhälsan	  upprättar	  en	  handlingsplan	  tillsammans	  med	  eleven	  och	  ev	  
vårdnadshavare.	  Kontinuerlig	  uppföljning	  av	  handlingsprogrammet!	  

	  
Aktiva	  åtgärder:	  
	  
1	  
Misstanke	  om	  missbruk	  	  
Misstanke	  om	  drogmissbruk	  kan	  baseras	  på	  att	  skolpersonal	  får	  information	  av	  en	  
annan	  elev	  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”.	  	  
	  
2	  
Eleven	  är	  uppenbart	  påverkad,	  kontakta	  rektor/elevhälsa	  	  
I	  de	  fall	  när	  det	  inte	  råder	  några	  tvivel	  om	  att	  eleven	  är	  påverkad	  till	  följd	  av	  
droganvändning	  har	  rektor	  på	  gymnasieskolan	  rätt	  att	  avvisa	  myndig	  elev.	  För	  
minderåriga	  gäller	  att	  vårdnadshavare	  kontaktas	  omgående.	  	  
	  
Kontakta	  rektor/elevhälsa	  
I	  detta	  läge	  skall	  kontakt	  tas	  med	  elevhälsan	  och	  rektor	  för	  samråd.	  Därefter	  tas	  beslut	  
om	  fortsatta	  åtgärder.	  	  
	  
Eleven	  avvisas	  från	  skolan/vårdnadshavare	  kontaktas	  
I	  samband	  med	  att	  eleven	  avvisas	  skall	  information	  om	  fortsatta	  åtgärder	  från	  skolans	  
sida	  ges	  till	  eleven	  och	  dess	  vårdnadshavare	  om	  eleven	  är	  under	  18	  år.	  Ev	  beslut	  om	  
tillfällig	  avstängning	  tas	  av	  rektor.	  	  
	  
AVSTÄNGNING	  –	  HÖGST	  TVÅ	  VECKOR	  
I	  gymnasieskolan	  och	  gymnasiesärskolan	  får	  huvudmannen	  besluta	  att	  helt	  eller	  delvis	  
stänga	  av	  en	  elev	  om	  
1.	  eleven	  med	  otillåtna	  hjälpmedel	  eller	  på	  annat	  sätt	  försöker	  vilseleda	  vid	  
bedömningen	  av	  elevens	  måluppfyllelse	  och	  kunskaper,	  
2.	  eleven	  stör	  eller	  hindrar	  utbildningens	  bedrivande,	  
3.	  eleven	  utsätter	  någon	  annan	  elev	  eller	  av	  utbildningen	  berörd	  person	  för	  kränkande	  
behandling,	  eller	  
4.	  elevens	  uppförande	  på	  annat	  sätt	  inverkar	  negativt	  på	  övriga	  elevers	  trygghet	  och	  



	  
Huvudmannen	  får	  besluta	  att	  ett	  beslut	  om	  avstängning	  ska	  gälla	  omedelbart.	  Om	  det	  
kan	  antas	  att	  någon	  av	  förutsättningarna	  för	  avstängning	  enligt	  första	  stycket	  punkt	  2–4	  
är	  uppfyllda	  och	  beslutet	  är	  nödvändigt	  med	  hänsyn	  till	  elevernas	  trygghet	  och	  
studiero,	  får	  rektorn	  besluta	  om	  omedelbar	  avstängning.	  Punkt	  2	  och	  4	  är	  det	  skolan	  ska	  
utgå	  ifrån	  när	  det	  gäller	  avstängning	  på	  grund	  av	  droganvändning.	  
Rektorn	  får	  inte	  uppdra	  åt	  någon	  annan	  att	  fatta	  beslut	  enligt	  tredje	  stycket.	  
Beslut	  om	  ovan	  får	  inte	  avse	  avstängning	  under	  längre	  tid	  än	  två	  veckor	  under	  ett	  
kalenderhalvår,	  om	  inte	  annat	  följer	  av	  andra	  stycket.	  
 
AVSTÄNGNING	  –	  LÄNGRE	  ÄN	  TVÅ	  VECKOR	  
Avstängningen	  får	  förlängas	  om	  syftet	  med	  en	  kortare	  avstängningstid	  inte	  har	  uppnåtts	  
eller	  om	  det	  av	  någon	  annan	  anledning	  bedöms	  som	  nödvändigt	  med	  hänsyn	  till	  elevens	  
uppträdande.	  Ett	  beslut	  om	  avstängning	  får	  dock	  inte	  avse	  längre	  tid	  än	  återstoden	  av	  
pågående	  kalenderhalvår	  och	  tre	  ytterligare	  kalenderhalvår.	  Dessa	  ärenden	  skall	  tas	  
med	  barn	  och	  utbildningsnämnden	  och	  skolchefen	  har	  delegerat	  att	  dessa	  beslut	  kan	  
delges	  barn	  och	  utbildningsnämnden	  av	  ansvarig	  rektor.	  	  
	  
AVSTÄNGNING	  FRÅN	  UTBILDNING	  
Huvudmannen	  får	  besluta	  att	  helt	  eller	  delvis	  stänga	  av	  en	  elev	  från	  en	  viss	  utbildning	  i	  
gymnasieskolan,	  gymnasiesärskolan	  om	  
	  
1.	  det	  i	  utbildningen	  ingår	  praktik	  eller	  delar	  
av	  utbildningen	  är	  arbetsplatsförlagd,	  och	  
	  
2.	  det	  är	  uppenbart	  olämpligt	  att	  eleven	  deltar	  
i	  den	  praktiska	  tjänstgöringen.	  
	  
Huvudmannen	  får	  besluta	  att	  ett	  beslut	  om	  avstängning	  ska	  gälla	  omedelbart.	  
Om	  det	  kan	  antas	  att	  förutsättningarna	  för	  avstängning	  enligt	  första	  stycket	  är	  
uppfyllda	  och	  det	  är	  nödvändigt	  på	  grund	  av	  brådskande	  omständigheter,	  får	  rektorn	  
besluta	  om	  omedelbar	  avstängning.	  Rektorn	  får	  inte	  uppdra	  åt	  någon	  annan	  
att	  fatta	  beslut	  enligt	  tredje	  stycket	  
	  
Se	  även	  förtydligande	  under	  rubriken	  frågor	  och	  svar.	  
	  
	  
Samtal	  med	  eleven	  	  
Det	  första	  samtalet	  ger	  eleven	  en	  möjlighet	  att	  delge	  sin	  reaktion	  på	  misstanken.	  I	  detta	  
läge	  ska	  diverse	  ursäkter	  och	  bortförklaringar	  från	  eleven	  inte	  godtas.	  Det	  av	  vikt	  att	  	  
läraren/elevhälsan/rektor	  i	  ett	  samtal	  förklarar	  för	  eleven	  så	  konkret	  som	  möjligt	  vad	  
det	  är	  som	  föranleder	  misstanken	  samt	  vad	  som	  kommer	  att	  hända	  härnäst.	  	  
Eleven	  skall	  erbjudas	  ett	  frivilligt	  drogtest.	  Ett	  avtal	  om	  att	  testet	  är	  frivilligt	  skall	  
skrivas	  under	  av	  eleven	  och	  av	  vårdnadshavare	  om	  eleven	  är	  under	  18	  år.	  	  
	  
Anmälan	  till	  socialtjänsten	  	  
Beslut	  tas	  om	  anmälan	  jämlikt	  14	  kap	  1	  §	  Socialtjänstlagen	  (2001:453).	  Observera	  att	  
det	  är	  allas	  skyldighet	  att	  anmäla	  missförhållanden	  som	  rör	  barn.	  ”Myndigheter	  vars	  
verksamhet	  berör	  barn	  och	  ungdom	  samt	  andra	  myndigheter	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården,	  
annan	  rättspsykiatrisk	  undersökningsverksamhet,	  socialtjänsten	  och	  kriminalvården	  är	  
skyldiga	  att	  genast	  anmäla	  till	  socialnämnden	  om	  de	  i	  sin	  verksamhet	  får	  kännedom	  om	  
något	  som	  kan	  innebära	  att	  socialnämnden	  behöver	  ingripa	  till	  ett	  barns	  skydd.	  Detta	  
gäller	  även	  dem	  som	  är	  anställda	  hos	  sådana	  myndigheter”	  (14	  kap	  1	  §	  Socialtjänstlagen).	  	  



	  
Överlämnande	  till	  rektor/elevhälsa	  som	  tar	  fortsatt	  ansvar	  för	  åtgärder.	  
Rektor	  och	  elevhälsan,	  främst	  skolsköterskan	  har	  ansvaret	  för	  testning	  och	  eventuella	  
vidare	  åtgärder.	  Samråd	  sker	  vid	  behov	  med	  berörd	  mentor	  och	  beslut	  om	  aktiva	  
åtgärder	  som	  t.	  ex	  kontakt	  med	  Samordnare	  för	  Drogfri	  Ungdom	  och/eller	  kontakt	  med	  
kommunens	  öppenvårdsmottagning	  Kompassen	  för	  samtal	  och	  behandling.	  För	  elever	  
som	  bor	  i	  annan	  kommun	  tas	  kontakt	  med	  hemkommunens	  socialtjänst	  och	  
behandlingsenhet.	  
	  
Beslut	  fattas	  tillsammans	  med	  eleven	  angående	  hur	  många	  gånger	  urinprov	  ska	  lämnas	  
och	  provtagningen	  sker	  på	  skolan	  (ssk	  på	  Uddevalla	  gymnasieskola	  skall	  inte	  ta	  fler	  än	  2	  
test/elev)	  eller	  på	  kommunens	  provtagning	  vid	  Stödboendet	  Fyren.	  Vid	  positivt	  
testresultat	  på	  skolan	  skickas	  provet	  vidare	  till	  analys	  på	  Centrallaboratoriet,	  NÄL.	  De	  
prov	  som	  tas	  vid	  stödboendet	  Fyren	  är	  verifierade	  och	  behöver	  inte	  skickas	  vidare	  till	  
NÄL.	  	  
	  
Möte	  angående	  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.	  	  
	  
Kontakta	  vårdnadshavare	  	  
Om	  eleven	  är	  under	  18	  år	  kontaktas	  vårdnadshavare.	  I	  de	  fall	  då	  eleven	  är	  myndig	  får	  	  
vårdnadshavare	  kontaktas	  under	  förutsättning	  att	  eleven	  ger	  sitt	  samtycke	  
(sekretesslagen	  1980:100,	  14	  kap	  4	  §).	  	  
	  
Uppföljning	  	  
Rektor	  tar	  ansvar	  för	  att	  samordna	  insatser	  och	  uppföljning	  runt	  eleven.	  	  
	  
3	  
Provtagningen	  utfaller	  negativt	  	  
Eleven	  har	  lämnat	  de	  urinprov	  som	  överenskommits	  och	  resultatet	  påvisar	  ingen	  
förekomst	  av	  droger.	  Beroende	  på	  den	  problembild	  som	  eleven	  uppvisat	  övervägs	  
behovet	  av	  andra	  åtgärder.	  	  
	  
4	  
Provtagning	  utfaller	  positivt	  	  
Resultatet	  visar	  att	  eleven	  har	  förekomst	  av	  en	  eller	  flera	  droger	  i	  kroppen.	  Samtal	  hålls	  
med	  eleven	  och	  vårdnadshavare	  om	  eleven	  är	  under	  18	  år,	  som	  även	  informeras	  om	  
fortsatta	  åtgärder	  från	  skolans	  sida.	  Ev	  beslut	  om	  tillfällig	  avstängning	  tas	  av	  rektor.	  
	  
AVSTÄNGNING	  –	  HÖGST	  TVÅ	  VECKOR	  
I	  gymnasieskolan	  och	  gymnasiesärskolan	  får	  huvudmannen	  besluta	  att	  helt	  eller	  delvis	  
stänga	  av	  en	  elev	  om	  
1.	  eleven	  med	  otillåtna	  hjälpmedel	  eller	  på	  annat	  sätt	  försöker	  vilseleda	  vid	  
bedömningen	  av	  elevens	  måluppfyllelse	  och	  kunskaper,	  
2.	  eleven	  stör	  eller	  hindrar	  utbildningens	  bedrivande,	  
3.	  eleven	  utsätter	  någon	  annan	  elev	  eller	  av	  utbildningen	  berörd	  person	  för	  kränkande	  
behandling,	  eller	  
4.	  elevens	  uppförande	  på	  annat	  sätt	  inverkar	  negativt	  på	  övriga	  elevers	  trygghet	  och	  
	  
Huvudmannen	  får	  besluta	  att	  ett	  beslut	  om	  avstängning	  ska	  gälla	  omedelbart.	  Om	  det	  



kan	  antas	  att	  någon	  av	  förutsättningarna	  för	  avstängning	  enligt	  första	  stycket	  punkt	  2–4	  
är	  uppfyllda	  och	  beslutet	  är	  nödvändigt	  med	  hänsyn	  till	  elevernas	  trygghet	  och	  
studiero,	  får	  rektorn	  besluta	  om	  omedelbar	  avstängning.	  Punkt	  2	  och	  4	  är	  det	  skolan	  ska	  
utgå	  ifrån	  när	  det	  gäller	  avstängning	  på	  grund	  av	  droganvändning.	  
Rektorn	  får	  inte	  uppdra	  åt	  någon	  annan	  att	  fatta	  beslut	  enligt	  tredje	  stycket.	  
Beslut	  om	  ovan	  får	  inte	  avse	  avstängning	  under	  längre	  tid	  än	  två	  veckor	  under	  ett	  
kalenderhalvår,	  om	  inte	  annat	  följer	  av	  andra	  stycket.	  
 
AVSTÄNGNING	  –	  LÄNGRE	  ÄN	  TVÅ	  VECKOR	  
Avstängningen	  får	  förlängas	  om	  syftet	  med	  en	  kortare	  avstängningstid	  inte	  har	  uppnåtts	  
eller	  om	  det	  av	  någon	  annan	  anledning	  bedöms	  som	  nödvändigt	  med	  hänsyn	  till	  elevens	  
uppträdande.	  Ett	  beslut	  om	  avstängning	  får	  dock	  inte	  avse	  längre	  tid	  än	  återstoden	  av	  
pågående	  kalenderhalvår	  och	  tre	  ytterligare	  kalenderhalvår.	  Dessa	  ärenden	  skall	  tas	  
med	  barn	  och	  utbildningsnämnden	  och	  skolchefen	  har	  delegerat	  att	  dessa	  beslut	  kan	  
delges	  barn	  och	  utbildningsnämnden	  av	  ansvarig	  rektor.	  	  
	  
AVSTÄNGNING	  FRÅN	  UTBILDNING	  
Huvudmannen	  får	  besluta	  att	  helt	  eller	  delvis	  stänga	  av	  en	  elev	  från	  en	  viss	  utbildning	  i	  
gymnasieskolan,	  gymnasiesärskolan	  om	  
	  
1.	  det	  i	  utbildningen	  ingår	  praktik	  eller	  delar	  
av	  utbildningen	  är	  arbetsplatsförlagd,	  och	  
	  
2.	  det	  är	  uppenbart	  olämpligt	  att	  eleven	  deltar	  
i	  den	  praktiska	  tjänstgöringen.	  
	  
Huvudmannen	  får	  besluta	  att	  ett	  beslut	  om	  avstängning	  ska	  gälla	  omedelbart.	  
Om	  det	  kan	  antas	  att	  förutsättningarna	  för	  avstängning	  enligt	  första	  stycket	  är	  
uppfyllda	  och	  det	  är	  nödvändigt	  på	  grund	  av	  brådskande	  omständigheter,	  får	  rektorn	  
besluta	  om	  omedelbar	  avstängning.	  Rektorn	  får	  inte	  uppdra	  åt	  någon	  annan	  
att	  fatta	  beslut	  enligt	  tredje	  stycket	  
Se	  även	  förtydligande	  under	  rubriken	  frågor	  och	  svar.	  
	  
5	  
Eleven	  säger	  nej	  till	  att	  lämna	  prov	  	  
Det	  går	  inte	  att	  tvinga	  någon	  till	  provtagning,	  alla	  tester	  som	  erbjuds	  på	  skolan	  bygger	  på	  
frivillighet.	  Eleven	  har	  alltid	  rätt	  att	  tacka	  nej	  till	  att	  lämna	  ett	  urinprov.	  Endast	  polisen	  
och	  socialtjänsten	  har	  tvingande	  befogenheter	  och	  då	  endast	  i	  mycket	  speciella	  fall.	  
Eleven	  informeras	  då	  om	  att	  detta	  innebär	  att	  oron	  kvarstår	  och	  andra	  åtgärder	  kommer	  
att	  vidtas.	  Vårdnadshavaren	  informeras	  snarast	  möjligt.	  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.	  	  
	  
Eleven	  ges	  extra	  uppmärksamhet	  	  
Regelbunden	  uppföljning	  av	  studieresultat	  och	  närvaro	  sker	  i	  samarbete	  med	  
vårdnadshavare.	  	  
	  
Anmälan	  till	  socialtjänsten	  	  
Beslut	  tas	  om	  anmälan	  jämlikt	  14	  kap	  1	  §	  Socialtjänstlagen	  (2001:453)	  	  
	  
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.	  	  
	  
	  
Frågor	  &	  Svar	  	  
	  
Är	  det	  möjligt	  att	  kontakta	  myndig	  elevs	  vårdnadshavare?	  	  	  
Ja,	  om	  samtycke	  inhämtas	  från	  eleven.	  Tips:	  inhämta	  skriftligt	  samtycke	  redan	  när	  
eleven	  börjar	  i	  åk	  1.	  Eller	  inhämta	  samtycke	  från	  eleven	  i	  den	  aktuella	  situationen.	  	  	  
	  
Citat	  1	  kap.	  5	  §	  SekrL.	  	  
”Med	  stöd	  av	  1	  kap.	  5	  §	  sekretesslagen	  kan	  skolpersonal	  i	  vissa	  fall	  lämna	  ut	  	  
sekretessbelagda	  uppgifter	  om	  en	  äldre	  elev	  till	  dennes	  föräldrar	  även	  utan	  elevs	  samtycke,	  	  
under	  förutsättning	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  föräldrarna	  får	  informationen	  för	  att	  skolan	  
skall	  kunna	  sköta	  sina	  åtaganden	  –	  undervisning	  eller	  elevvård	  –	  gentemot	  eleven.	  
Bestämmelsen	  kan	  också	  i	  vissa	  fall	  tillämpas	  vid	  uppgiftsbyten	  mellan	  t.ex.	  
skolhälsovården	  och	  annan	  skolhälsovård”	  (SOU	  2003:103	  s71).	  	  
	  
Skolan	  har	  alltid	  ett	  ansvar	  att	  kontakta	  vårdnadshavare	  vid	  elev	  under	  18	  år.	  
Sekretesslagen	  ger	  dock	  underåriga	  ett	  visst	  sekretesskydd	  gentemot	  vårdnadshavaren.	  
Allmänt	  anses	  att	  under	  tonåren	  stärks	  elevens	  integritetsskydd	  gentemot	  
vårdnadshavaren	  med	  elevens	  stigande	  ålder	  och	  mognad.	  	  
	  
Citat	  14	  kap	  §	  4	  SekrL	  	  
"Sekretess	  för	  uppgift	  till	  skydd	  för	  underårig	  gäller	  även	  i	  förhållande	  till	  vårdnadshavare	  	  
och	  får	  inte	  efterges	  denne,	  om	  det	  kan	  antas	  att	  den	  underårige	  lider	  men	  om	  uppgiften	  
röjs	  för	  vårdnadshavaren."	  (SFS	  1980:100)	  	  
	  
Citat:	  Sekretess	  i	  skola	  och	  förskola,	  C.	  Norström,	  s	  77-‐78.	  	  
”Då	  barnet	  kommit	  upp	  i	  tonåren	  har	  det	  i	  allmänhet	  nått	  sådan	  mognad	  att	  det	  bör	  
åtnjuta	  ett	  visst	  skydd	  för	  sin	  integritet	  även	  gentemot	  sina	  föräldrar.	  Det	  blir	  här	  en	  fråga	  
om	  en	  bedömning	  där	  man	  måste	  fästa	  avgörande	  betydelse	  vid	  karaktären	  av	  den	  	  
sekretesskyddande	  uppgiften	  samt	  den	  mognadsnivå	  som	  barnet	  uppnått.	  Mot	  den	  
bakgrunden	  får	  man	  sedan	  göra	  en	  menprövning	  enligt	  bestämmelserna	  i	  7	  kap.	  1§	  resp.	  9	  
§	  SekrL.	  Menprövning	  innebär	  en	  bedömning	  av	  vilka	  skador	  barnet	  kan	  lida	  om	  
uppgifterna	  lämnas	  till	  föräldrarna.	  	  
	  
Vad	  gäller	  vid	  drogtester?	  	  	  
Ett	  frivilligt	  drogtest	  som	  tas	  på	  skolan	  erbjuds	  till	  eleven.	  Är	  eleven	  under	  18	  år	  skall	  
vårdnadshavare	  godkänna	  och	  ett	  kontrakt	  skall	  skrivas	  under	  av	  myndig	  elev	  eller	  av	  
vårdnadshavare.	  Visar	  provet	  ett	  positivt	  svar	  skall	  testet	  skickas	  vidare	  till	  
Centrallaboratoriet	  på	  NÄL	  för	  vidare	  analys.	  Svaret	  kan	  då	  dröja	  1-‐2	  veckor	  och	  eleven	  
kan	  stängas	  av	  från	  viss	  undervisning	  under	  tiden.	  Om	  skolan	  behöver	  ett	  snabbt	  
provsvar	  är	  det	  viktigt	  att	  spara	  identifikationsnummer.	  
	  
Hur	  upptäcker	  jag	  att	  en	  elev	  missbrukar?	  	  
Skolan	  ansvarar	  för	  att	  ge	  personalen	  verktyg	  att	  upptäcka	  drogmissbruk.	  Det	  kan	  även	  
vara	  bra	  att	  hålla	  sig	  uppdaterad	  själv	  genom	  att	  söka	  på	  Internet	  mm	  efter	  information.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  man	  frågar	  någon	  i	  tex	  elevhälsan	  om	  man	  är	  osäker.	  	  



	  
Är	  det	  tillåtet	  att	  visitera	  elevskåpen?	  	  
Elevskåpet	  är	  inte	  ett	  privat	  utrymme	  för	  eleven.	  Skåpen	  kan	  avses	  fylla	  samma	  	  
förvaringsfunktion	  som	  de	  tidigare	  olåsta	  bänkarna	  i	  klassrummen.	  Det	  är	  alltså	  tillåtet	  
att	  öppna	  elevskåpen	  för	  visitation	  dock	  under	  förutsättning	  att	  eleverna	  har	  klart	  för	  sig	  
under	  vilka	  premisser	  skåpen	  disponeras.	  Skolan	  måste	  därför	  informera	  eleverna	  om	  att	  
dessa	  utrymmen	  endast	  är	  avsedda	  för	  litteratur	  och	  skolhjälpmedel	  då	  de	  tilldelas.	  
Dessutom	  skall	  eleven	  informeras	  om	  att	  skåpen	  inte	  är	  skyddade	  från	  skolledningens	  
insyn	  och	  att	  de	  har	  dubblettnycklar.	  Viktigt	  att	  notera	  är	  dock	  att	  skolledningen	  vid	  
visitation	  inte	  får	  öppna	  stängda	  väskor	  som	  förvaras	  i	  skåpen	  då	  de	  i	  sig	  är	  slutna	  
förvaringsställen.	  För	  att	  tydliggöra	  reglerna	  kan	  de	  med	  fördel	  klargöras	  i	  skolans	  
ordningsregler	  	  	  
	  
Är	  det	  tillåtet	  att	  kroppsvisitera	  en	  elev?	  	  
Enligt	  regeringsformen	  (RF	  2	  kap,	  6	  §	  och	  12	  §)	  är	  varje	  medborgare	  gentemot	  det	  
allmänna	  skyddad	  mot	  kroppsvisitation,	  husrannsakan	  och	  liknande	  intrång.	  Till	  det	  
allmänna	  räknas	  även	  den	  offentliga	  skolan	  och	  tillhörande	  personal	  varför	  det	  inte	  är	  
tillåtet	  att	  utan	  elevens	  godkännande	  genomsöka	  väskor	  eller	  kläder.	  	  
	  
	  
Vilka	  regler	  gäller	  kring	  avstängning	  av	  elev?	  	  
I	  gymnasieskolan	  kan	  en	  elev	  stängas	  av,	  vilket	  bl.a.	  framgår	  av	  5	  kap	  17	  §	  skollagen.	  Där	  
sägs	  att	  "	  I	  gymnasieskolan,	  gymnasiesärskolan	  får	  huvudmannen	  besluta	  att	  helt	  eller	  
delvis	  stänga	  av	  en	  elev	  om	  

1.	  eleven	  med	  otillåtna	  hjälpmedel	  eller	  på	  annat	  sätt	  försöker	  vilseleda	  vid	  
bedömningen	  av	  elevens	  måluppfyllelse	  och	  kunskaper.	  

2.	  eleven	  stör	  eller	  hindrar	  utbildningens	  bedrivande.	  

3.	  eleven	  utsätter	  någon	  annan	  elev	  eller	  av	  utbildningen	  berörd	  person	  för	  kränkande	  
behandling.	  

4.	  elevens	  uppförande	  på	  annat	  sätt	  inverkar	  negativt	  på	  övriga	  elevers	  trygghet	  och	  
studiero.	  

Något	  specifikt	  gällande	  droger	  finns	  inte,	  men	  däremot	  bör	  punkt	  2	  eller	  4	  i	  dessa	  
sådant	  fall	  skulle	  kunna	  aktualiseras.	  Detta	  måste	  dock	  bedömas	  i	  varje	  enskilt	  fall.	  

I	  skollagen	  5	  kap	  19	  §	  kompletteras	  bestämmelsen	  ovan	  med	  ytterligare	  en	  möjlighet	  att	  
stänga	  av	  en	  elev.	  Huvudmannen	  får	  besluta	  att	  helt	  eller	  delvis	  stänga	  av	  en	  elev	  från	  en	  
viss	  utbildning	  i	  gymnasieskolan,	  gymnasiesärskolan	  om	  

1.	  det	  i	  utbildningen	  ingår	  praktik	  eller	  delar	  av	  utbildningen	  är	  arbetsplatsförlagd,	  och	  

2.	  det	  är	  uppenbart	  olämpligt	  att	  eleven	  deltar	  i	  den	  praktiska	  tjänstgöringen.	  

Detta	  innebär	  att	  en	  elev	  som	  i	  en	  drogtest	  visar	  sig	  vara	  alkohol-‐	  eller	  drogpåverkad	  på	  
annat	  sätt	  eller	  som	  vägrar	  att	  låta	  testa	  sig	  kan	  avstängas	  från	  sådan	  praktisk	  
tjänstgöring.	  Då	  blir	  eleven	  delvis	  avstängd,	  vilket	  gör	  att	  hon/han	  kan	  få	  svårt	  att	  klara	  
sina	  gymnasiestudier.	  När	  en	  elev	  använder	  droger	  ska	  en	  anmälan	  göras	  till	  
socialtjänsten	  och	  även	  i	  vissa	  fall	  socialnämnden.	  Detta	  kan	  en	  kommunal	  skola	  göra	  



med	  stöd	  av	  generalklausulen	  i	  Offentlighets-‐	  och	  sekretesslagens	  10	  kap	  27	  §	  och	  
socialnämnden	  kan	  utreda	  i	  vissa	  fall,	  trots	  att	  anmälningsplikten	  bara	  sträcker	  sig	  fram	  
till	  dess	  att	  eleven	  fyller	  18	  år.	  	  

Vad	  innebär	  egentligen	  tobakslagen?	  	  
Tobakslagen	  säger	  att	  rökning	  är	  förbjuden	  i	  alla	  lokaler	  som	  är	  avsedda	  för	  barn-‐	  och	  	  
ungdomsverksamhet.	  Likaså	  är	  rökning	  förbjuden	  på	  skolgårdar	  och	  liknande	  ytor	  
utomhus	  i	  anslutning	  till	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamheter,	  t	  ex	  på	  förskolor	  och	  utanför	  	  
fritidsgårdar/fritidshem.	  Det	  är	  förbjudet	  att	  ha	  en	  anvisad	  plats	  för	  rökning	  på	  
skolgården	  samt	  att	  hänvisa	  till	  områden	  i	  anslutning	  till	  skolan.	  Rökförbudet	  gäller	  
dygnet	  runt.	  Det	  är	  den	  som	  är	  ansvarig	  för	  enheten,	  t	  ex	  rektor	  vid	  en	  skola,	  som	  
ansvarar	  för	  att	  lagen	  följs.	  Tillsynsansvaret	  ligger	  hos	  den	  kommunala	  tillsynsenheten,	  
miljö	  och	  hälsoskyddsnämnden.	  Det	  är	  viktigt	  att	  skolpersonalen,	  gärna	  tillsammans	  
med	  elever	  och	  föräldrar,	  bestämmer	  hur	  man	  ska	  agera	  om	  någon	  röker	  på	  skolgården	  
och	  att	  alla,	  skolpersonal	  såväl	  som	  elever,	  konsekvent	  håller	  sig	  till	  dessa	  riktlinjer.	  Det	  
är	  ett	  tydligt	  sätt	  att	  visa	  att	  skolans	  vuxna	  tar	  lagens	  bestämmelser	  på	  allvar	  och	  
framförallt	  att	  de	  bryr	  sig	  om	  elevernas	  hälsa	  och	  vardagsmiljö.	  	  
	  
Tobakslagen	  innefattar	  inte	  snusning	  men	  tydliga	  riktlinjer	  kring	  detta	  är	  viktigt	  för	  
skolans	  förebyggande	  arbete.	  	  
	  
Vad	  säger	  lagen	  om	  langning/innehav	  av	  alkohol	  och	  narkotika?	  	  
Langning	  av	  alkohol	  och	  narkotika	  är	  en	  kriminell	  handling	  och	  skall	  anmälas	  till	  polis	  
av	  rektor.	  Elever	  under	  20	  år	  kan	  inte	  införskaffa	  alkohol	  utan	  att	  det	  föregåtts	  av	  
langning,	  förutom	  öl	  (det	  som	  tidigare	  kallades	  folköl),	  där	  gränsen	  är	  18	  år.	  
Skolområdet	  är	  att	  betrakta	  som	  allmän	  plats	  varför	  alkoholförtäring	  är	  förbjuden.	  	  
	  
Narkotiska	  preparat	  (som	  ej	  föreskrivits	  av	  läkare)	  får	  enligt	  svensk	  lagstiftning	  inte	  
användas	  eller	  innehas	  på	  skolområdet	  eller	  annan	  plats.	  Polisanmälan	  görs	  av	  rektor.	  	  
	  
Har	  skolan	  rätt	  att	  omhänderta	  påträffade	  droger	  inom	  skolans	  område?	  	  
Det	  finns	  inte	  någon	  bestämmelse	  i	  författningen	  som	  ger	  en	  skola	  uttryckligen	  rätt	  att	  	  
omhänderta	  elevers	  egendom	  av	  ordnings-‐	  eller	  säkerhetsskäl.	  En	  skola	  har	  dock	  alltid	  	  
möjlighet	  att	  genom	  ordningsregler	  lägga	  fast	  vilka	  föremål	  som	  är	  tillåtna	  att	  medföra	  
eller	  användas	  inom	  skolans	  område.	  Ordningsreglerna	  får	  naturligtvis	  inte	  strida	  mot	  
lag	  eller	  annan	  författning.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 



Bilaga: 
 
SFS 2010:800 
5 kap. Trygghet och studiero. 
Arbetsmiljö 
3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 
4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. 
I vissa frågor som rör arbetsmiljön finns bestämmelser även i denna lag. 
 
Ordningsregler 
5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje 
skolenhet. 
Rektorn beslutar om ordningsregler. 
Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 
invandrare. 
 
Disciplinära och andra särskilda åtgärder 
Allmänna befogenheter för rektor och lärare 
6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna 
trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. 
Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig 
placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. 
En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga 
omständigheter. 
 
Utvisning ur undervisningslokalen 
7 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får en lärare visa ut en 
elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass, om 
1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och 
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. 
 
Kvarsittning 
8 § Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en 
timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar. 
 
Utredning 
9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en 
allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. 
Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. 
10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket ska rektorn se till att åtgärder 
genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende. 
 
Skriftlig varning 
11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. En sådan varning 
ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. 
Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 
 
Tillfällig omplacering 
12 § I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får 
rektorn besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller 
undervisas på annan plats inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som avses i 9 § första 
stycket inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero. 
Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. 
Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket gälla under längre tid än två 
veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor. 
 
Tillfällig placering vid en annan skolenhet 
13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra omständigheter inte är möjliga att 
genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa undervisningen vid en annan skolenhet. 
Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid den mottagande skolenheten. Elevens 
vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan placeringen genomförs. Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd 
som rektorn vidtagit med stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre 
tid än fyra veckor. 
 
Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag 



19 § Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare, om 
1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och 
2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen. 
 
Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. 
Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är uppfyllda och det är nödvändigt på grund av 
brådskande omständigheter, får rektorn besluta om omedelbar avstängning. 
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. 
 
Avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag 
20 § Ett beslut om avstängning enligt 19 § ska avse viss tid eller gälla utan tidsbegränsning. 
Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 19 § tredje stycket gäller till dess att huvudmannen har prövat saken och 
får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får 
beslutet om omedelbar avstängning förlängas med ytterligare en vecka. 
 
Inhämtande av yttrande 
21 § Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska eleven och elevens vårdnadshavare 
beredas tillfälle att yttra sig. 
Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med socialnämnden. 
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut som avses i 17 § tredje stycket och 19 § 
tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. 
 
Omhändertagande av föremål 
22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen 
eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. 
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. 
 
 
23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för 
eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till 
föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän 
elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med 
fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet. 
 
Om ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, 6 § 
narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen 
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot 
vissa hälsofarliga varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla omhändertagandet till 
polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan om föremålet ska tas i beslag har prövats. 
 
Dokumentation 
24 § Om en åtgärd vidtagits enligt 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eller 23 §, ska den dokumenteras skriftligt av 
den som genomfört åtgärden. Om åtgärden rör omhändertagande av föremål enligt 22 §, gäller denna skyldighet endast om 
föremålet inte återlämnats efter lektionens slut. 

 
Utdrag ur socialtjänsten 14 kap. Anmälan om missförhållanden  
 
1§ Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör 
anmäla detta till nämnden.  Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 
sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla 
till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 
ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också 
dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i 
stället vad som sägs i tredje stycket.  De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk 
misshandel i hemmet.  Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna 
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.  Om anmälan från 
Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2003:407).   
 
Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kap.2§  
 
2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 
En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att 
risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.  Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan 
följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.  Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska 
anordningar skall underhållas väl.  (elev/studerande jämställs i arbetsmiljölagen med arbetstagare)   



 
Utdrag ur sekretesslagen 14 kap. 2 § sista stycket  
 
Sekretess enligt 7 kap. 1 c § och 4 § första och tredje styckena hindrar inte att uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller 
som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående till denne lämnas från myndighet 
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde skall få 
nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Detsamma gäller i fråga om lämnande av uppgift om gravid kvinna eller 
närstående till henne, om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet. Lag (2007:243).   
Utdrag ur sekretesslagen 14 kap. 3 §Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift lämnas till myndighet, 
om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.   
 
Generalklausulen – Sekretesslagen ( 14 kap. 3 §)  
Om en men bedömning leder till att uppgifter inte kan lämnas ut kan den s.k. generalklausulen( 14 kap. 3 §) bli aktuell. Om 
det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda, får 
man med stöd av generalklausulen lämna ut uppgifter. All personal i förskoleverksamhet, förskoleklass och skolbarnsomsorg 
av bestämmelsen. Skolans personal är med undantag för skolhälsovårdens personal omfattas också av generalklausulen.  
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens sekretess kan däremot inte brytas genom generalklausulen. Detta är skälet till att  
skolhälsovården inte kan använda den. Bestämmelsen gäller enbart mellan myndigheter. Man kan alltså inte lämna ut 
uppgifter till en enskild person med stöd av generalklausulen. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


