
Drogpolicy för 
Alströmergymnasiet och 
gymnasiesärskolan 
Alingsås kommun

Typ av styrdokument:        

Beslutande instans: Kultur- och 

utbildningsnämnden 

Datum för beslut: 2021-06-15 § 84 

Diarienummer: 2020.299 KUN

Gäller för: Personal och elever vid Alströmergymnasiet

Giltighetstid: Tillsvidare

Revideras senast: 2022-06-30

Dokumentansvarig: Elevhälsochef



Alströmergymnasiet – en drogfri skola

Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan

Alströmergymnasiet är en drogfri arbetsplats. Alla elever och personal har rätt till 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 har negativ inverkan på elevens studier och allsidiga utveckling 
samt andra elevers studiemiljö. Användande av droger leder till försämrad motivation 
och studieresultat vilket begränsar möjligheterna till fortsatta studier och för framtida 
yrkesliv. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier 
verkar skolan aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö samt mot användning av alla 
former av droger.

Nolltolerans mot alkohol och droger under skoltid och på skolans område

Skolhuvudmannen är ytterst ansvarig för elevernas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. 
Rektor ska ur ett arbetsmiljöperspektiv vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 
att elever utsätts för ohälsa eller olycksfall. Detta inbegriper att ingripa och agera om 
droger förekommer i skolmiljön. Barn ska enligt barnkonventionen skyddas från 
narkotika. Som stöd i arbetet finns denna drogpolicy för Alströmergymnasiet och 
gymnasiesärskolan. Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan ska 
vara känd av elever, vårdnadshavare och personal.

För skolans personal finns dessutom dokumentet ”Rutiner vid drogaktivitet” som 
tydliggör en arbetsgång med tydliga ansvarsområden. Policyn och rutinerna utgör ett 
stöd för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt för att kunna agera 
snabbt och rättssäkert vid oro och/eller misstanke om drogaktivitet. 

Droger

Alkohol, narkotika, tobak och läkemedel är exempel på olika droger. Även hälsofarliga 
ämnen som till exempel lim, lösningsmedel och ännu ej narkotikaklassade ämnen 
anses som droger. Droganvändning orsakar någon form av rus och kan leda till 
beroende och missbruk. Vissa droger ordineras av läkare, men det är icke 
läkarordinerade läkemedel som enligt denna policy definieras som droger.

Förbud
 Rökning är förbjudet inom skolans område enligt lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter. Med rökning avses rökning av tobak, inhalering efter 
förångning eller annan upphettning av tobak, användning av elektroniska 



cigaretter, rökning av örtprodukter för rökning och användning av 
njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte 
innehåller tobak.

 Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra droger under skoltid

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

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

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Skolans policy är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Elever och 
vårdnadshavare informeras om policyn i samband med skolstart.

Hälsosamtal med skolsköterska erbjuds alla elever under sitt första år på 
Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan. 

Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens allsidiga 
utveckling och har en förebyggande effekt. I samband med föräldramöte i åk 1 ansvarar
rektor och elevhälsoteam för information om skolans drogpolicy och hur 
utbildningsinsatser kommer att genomföras i samverkan med polis samt hur hem och 
skola tillsammans kan arbeta för elevens bästa.

Skolan har ett bra samarbete med polisen och kommunens fältsekreterare gällande det
främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Det kan till exempel handla om att 
polis och fältsekreterare besöker klasser för att prata om attityder till droger.

Mentor har ett särskilt ansvar att följa elevens utveckling. Vid oro för elevens utveckling 
(det kan handla om mående, måluppfyllelse eller närvaro) anmäler mentor detta till 
rektor. Elevhälsoteamet utreder, analyserar och planerar för insatser.

I undervisningen ges utrymme för kunskapssökande, samtal och lärande för att ge 
eleverna förutsättningar för att kritiskt kunna värdera och reflektera över information om
droger. Riskerna med användning av snus ska uppmärksammas.

Elev kan alltid vända sig till skolans personal om de har något de vill prata om som rör 
droger. Personalen hjälper eleven att komma i kontakt med personer inom skolans 
elevhälsa som kan ge råd och stöd.

Samtlig personal på skolan ska vara väl förtrogna med såväl policyn som ”Rutiner vid 
drogaktivitet”. Nyanställd personal ska introduceras i dokumenten.

All personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling om substanskännedom, 
drogtecken och ungas droganvändning förslagsvis i samverkan med polis eller annan 
expertis.

I samarbete med polisen genomförs sökning med narkotikahundar i skolans lokaler i 
syfte att säkerställa en narkotikafri miljö.



Skolans agerande om drogaktivitet misstänks eller konstateras
 Rektor sammankallar skyndsamt till ett möte med eleven där en handlingsplan 

upprättas. Till detta möte kallas vårdnadshavare om eleven är omyndig.

 Vid oro/misstanke om droganvändning tillfrågas eleven att göra ett frivilligt 
drogtest.

 Om det finns misstanke om drogaktivitet hos en elev anmäler skolan detta till 
Socialtjänsten.

 Leder elevens droganvändning till sådant beteende som uppfyller skollagens 
kriterier för avstängning eller andra disciplinära åtgärder kan rektor fatta beslut 
om detta i enlighet med skollagen 5 kap. En individuell bedömning görs av 
rektor i varje enskilt fall.

 Vid misstanke om innehav, försäljning eller om eleven är under synbarlig 
påverkan av droger görs en polisanmälan och polis tillkallas vid behov. 

Ytterligare information om hur skolan agerar vid oro och misstanke om drogaktivitet 
finns att ta del av i dokumentet “Rutiner vid oro och misstanke om drogaktivitet”. För 
Alströmergymnasiets rektorer och elevhälsopersonal finns ytterligare stödmaterial. 
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