
 

 

  

Skärgårdsgymnasiets alkohol- och drogpolicy 

Policy 

Skärgårdsgymnasiet vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet 
att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en 
arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger 
och alkohol innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal.  
 
Användning av droger och alkohol kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, 
studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och yrkesliv. 
 
Därför verkar Skärgårdsgymnasiet aktivt för en drog- och alkoholfri skoltid och skolmiljö. 
Till grund för Skärgårdsgymnasiets policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad 
erfarenhet och gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika 
förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger eller alkohol förekommer i 
skolmiljön och bland elever och personal. 
 
Syfte 
Syftet med Skärgårdsgymnasiets alkohol- och drogpolicy är att: 

● Förebygga användning av alkohol och droger  
● Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan 
● 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 studierna och lyckas i 

skolan. 
Mål 
Målet för arbetet med Skärgårdsgymnasiets alkohol- och drogpolicy är att: 

● Minska andelen elever som använder alkohol eller droger 
● De insatser som görs enligt handlingsplanen leder till att eleven är drogfri, genomför 

studierna och får det stöd som är möjligt 
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Vilka regler skolan har 
Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Den ska 
vara rök-, alkohol- och drogfri. Restaurangprogrammets lokaler står utanför skolans regler 
gällande alkohol. För elever och personal gäller: 
 

● Tobaksrökning är förbjuden inom skolans område. Detta gäller även e-cigaretter. 
● Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller ha  

kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller alkohol under 
skoltid/arbetstid.  

● Det är förbjudet att förvara eller inneha alkohol eller droger på skolan.  
● Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla alkohol och droger på skolan. Det är 

ett brott och ska enligt lagen anmälas till polisen. 
● Att använda eller inneha droger är ett brott och ska enligt lagen anmälas till polisen. 

 
Med droger avses i denna policy: 
 

● Narkotika (enligt lag otillåtna preparat) 
● Dopningspreparat 
● Andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i 

berusningssyfte 

Förebyggande insatser 
Skärgårdsgymnasiets förebyggande insatser syftar till att stärka skyddsfaktorer och minska 
riskfaktorer. Även insatser för att öka upptäcktsrisken har en förebyggande effekt. 
Skärgårdsgymnasiet arbetar med följande förebyggande insatser: 
 

● Skolan drogpolicy är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. 
● Skolan bedriver i enlighet med arbetsmiljölagen ett systematisk arbetsmiljöarbete som 

syftar till en trygg och säker arbetsmiljö. Skolans drogpolicy är ett stöd i detta arbete. 
● Hälsosamtal hos skolsköterska 
● Samverkan med Flotten (beroendemottagningen i Österåker), Minimaria i 

Åkersberga, socialtjänsten samt polisen 
● En drogpolicy som är förankrad bland personal 
● Att alkohol- och drogpolicyn finns tillgänglig på skolans hemsida 
● Drogtestning. Vid vissa utbildningar kan det förekomma inslag som vid någon form 

av påverkan kan medföra fara för din eller andras säkerhet (bilaga 1). 
● Narkotikahund förekommer för att säkerställa en drogfri arbetsmiljö. Det kan 

förekomma att elev- och personalskåp behöver öppnas.  
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Handlingsplan 
Handlingsplanen syftar till att: 
 

● Säkerställa rutiner för hur skolan agerar vid misstanke om att elev använder droger 
eller alkohol eller är akut påverkad i skolan. 

● Säkerställa att eleven är alkohol- och drogfri om eleven avser att fortsätta sina studier 
vid skolan. 

● Upprätta en åtgärdsplan för eleven som stöd för att kunna fortsätta sina studier.  
● Säkerställa övriga elevers rätt till studiero och en säker arbetsmiljö. 

 

1. Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk  
 

1. Vid misstanke om drogpåverkan, drogmissbruk, innehav eller försäljning kontaktas 
rektor.  
 

2. Rektor och någon från elevhälsan samtalar med eleven om vad som orsakat 
misstankarna. Minst två personal deltar.  
 

3. Om misstanke kvarstår efter samtal med elev kommer orosanmälan och polisanmälan 
att göras. Vårdnadshavare kontaktas av rektor, eller av den rektor utser, om eleven är 
under 18 år. Om eleven är över 18 år kontaktas vårdnadshavare om eleven samtycker. 
Om det visar sig att eleven går på behandling för sitt missbruk kan punkten 3 
undantas och samtyckesblankett (bilaga 2) skrivas på för att skolan ska få 
återkoppling.  
 

4. Eleven hänvisas till minimaria för drogtest. Avstår eleven från att lämna drogtest blir 
konsekvensen att denne inte kan delta i vissa riskfyllda undervisningsmoment. Det 
kan även innebära avstängning (se punkt 5). Om testet är positivt avstängs eleven från 
vissa riskfyllda moment och APL tills negativa prov eller sjunkande värden visas. 
Skriftligt svar på resultat av drogtest lämnas till rektor och vid behov viss personal. 
Eleven ombeds om medgivande att bryta sekretess (bilaga 2).  

 
5. Rektor har möjlighet att besluta om omedelbar avstängning för elev (enligt 5 kap. 17§ 

Skollagen) i upp till två veckor med åberopande av övriga elevers trygghet, studiero 
och/eller säker arbetsmiljö. Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare 
avstängningstid inte har uppnåtts.  
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6. Åtgärdsplan upprättas (bilaga 3). Genomgång med elev och eventuellt 
vårdnadshavare i samband med uppföljningssamtalet.  
 

7. Rektor kallar till uppföljningssamtal efter två veckor. Närvarande är alltid rektor samt 
de som var närvarande vid första samtalet (punkt 2). Vårdnadshavare kallas om elever 
är under 18 år. Om över 18 år kallas vårdnadshavare om elever samtycker.  
  

2. Handlingsplan vid alkoholpåverkad elev eller innehav av alkohol i 
skolan 
 

1. Vid misstanke om alkoholpåverkan eller innehav av alkohol kontaktas rektor.  
 

2. Elev eller personal testas med en alkoholmätare. Rektor och den rektor utser utför 
mätningen.  

 
3. Vid positivt resultat efter mätningen kan orosanmälan och polisanmälan bli aktuellt. 

Vårdnadshavare kontaktas av rektor, eller av den rektor utser, om eleven är under 18 
år. Om eleven är över 18 år kontaktas vårdnadshavare om eleven samtycker. Gällande 
personal kommer facket att kontaktas.  
 

4. Vid positivt resultat hämtas elev under 18 år av vårdnadshavare. Personer  över 18 år 
avvisas från skolan. Skolan ansvarar för att personen kommer hem på ett säkert sätt. 
Vid behov kontaktas polisen.  
 

5. Alkohol beslagtas under säkra former.  
 

6. Gällande elev sker uppföljning vid behov. Medverkande är då rektor eller den rektor 
utser. Gällande personal upprättas ett åtgärdsprogram.  
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