
 

   

 

Drogpolicy för Uddevalla Gymnasieskola 

Uddevalla Gymnasieskola vill erbjuda alla elever en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. 

Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever 

och personal på skolan. 

Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, 

studieresultat och möjligheterna till fortsatta studier och för framtida yrkesliv. Därför verkar 

skolan aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av 

droger. 

Till grund för skolans policy och upprättade rutiner ligger forskning, beprövad erfarenhet och 

gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder 

men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och 

personal. 

Syfte 

• Förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika. 

• Skapa en trygg och säker arbetsmiljö. 

• Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor. 

• Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av 

droger. 

• Ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra studier och gå ur 

gymnasiet med godkända betyg. 

Mål 

• Öka andelen elever som inte använder tobak, alkohol och narkotika. 

• De insatser som görs leder till att eleven är drogfri, genomför sina studier och får 

behövligt stöd från skolan i samverkan med andra viktiga myndigheter/resurser. 

• Våra elever avslutar gymnasiet med kompletta betyg.  

 

 

Definition av droger: 

Utifrån gällande lagar avses som droger: 



 

   

• Alkohol  

• Narkotika 

• Tobak 

• Dopingpreparat 

• Läkemedel (icke medicinskt betingat bruk) 

• Andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i 

berusningssyfte. 

Lagstiftning: 

Skolan har att följa och tillämpa gällande lagstiftning som på olika sätt berör droger i 

skolmiljö. 

• Skollagen 

• FN:s barnkonvention  

• Arbetsmiljölagen  

• Narkotikastrafflagen 

• Tobakslagen 

• Socialtjänstlagen 

• Sekretesslagen 

Regler 

• Tobaksrökning är förbjudet inom skolans område. 

• Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller ha 

kvarstående påverkan eller följdeffekter av narkotika eller alkohol under skoltid. 

• Det är förbjudet att inneha alkohol eller andra droger på skolan. 

• Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla droger på skolan. Detta är brottslig 

handling och ska enligt lag anmälas till polisen. 

Förebyggande insatser 

Uddevalla Gymnasieskolas förebyggande insatser syftar till att stärka skyddande faktorer och 

minska riskfaktorer. Skolan arbetar med följande förebyggande insatser. 

• Drogpolicyn är grunden i det förebyggande arbetet på skolan och alla elever, 

vårdnadshavare eller motsvarande, samt personal ska informeras om innehållet. 

• Elevhälsan för hälsosamtal med alla elever och bedriver drogförebyggande arbete i 

samverkan med rektor, drogförebyggande samordnare och personal på skolan. 

• Föräldrars engagemang, stöd och kunskap är viktig för elevens utveckling och har en 

förebyggande effekt. 



 

   

• Frivilliga drogtester kan efter information och skriftlig överenskommelse göras på 

elever vid misstanke om narkotikabruk. Drogtester är frivilliga, men att avstå vid 

misstanke kan efter individuell bedömning medföra en anmälan till socialtjänst för 

utredning av stödjande insatser. Vid vissa Yrkesprogram utförs efter information och 

skriftlig överenskommelse slumpvisa drogtester. Att avstå från drogtest vid misstanke 

om narkotikabruk inför vissa farliga moment i programmets yrkeskurser eller när elev 

ska ut på APL (arbetsplatsförlagt lärande), kan påverka om eleven kan delta i dessa 

moment eller inte.  

• Skolan samverkar med socialtjänst, polis och praktikplatser i syfte att stärka arbetet 

med skolans drogpolicy och att möjliggöra stöd och riktade insatser. 

• I samarbete med polisen genomförs sökning med narkotikahundar i skolans lokaler. 

Detta sker efter skoltid med syftet att förebygga och säkerställa en narkotikafri 

arbetsmiljö. 

• Drogförebyggande samordnare på gymnasiet i samverkan med rektorer ser till att 

personal, elever och föräldrar ges möjlighet till fortbildning om droger i form av 

föreläsningar och nulägesinformation. 

Insatser vid misstanke 

Vid misstanke om narkotikabruk, innehav eller försäljning agerar skolan med stödjande och 

skyddande insatser som t.ex. samtal, drogtest, avstängning från vissa moment, behandling, 

åtgärdsplan. Individuella bedömningar görs alltid. Enligt socialtjänstlagen ska en 

orosanmälan göras på elev som är under 18 år. Är eleven under 18 år kontaktas alltid 

vårdnadshavare och är eleven myndig ber skolan eleven om medgivande till kontakt med 

förälder.  

Kontaktpersoner 

Din lärare, rektor, skolsköterska eller kurator når du genom skolportalen, V-klass eller genom 

kommunens växel: 0522-69 60 00 

Drogförebyggande samordnare för gymnasiet: 0522-69 68 48 

Andra aktörer: 

Kompassen Ung: 0522- 69 51 09, (socialtjänstens öppenvård vid bruk av droger) 

Socialtjänsten IFO (Individ och familjeomsorg), Barn och Unga: 0522- 69 68 00 

Socialtjänsten sektionen för missbruk: 0522- 69 60 00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


