Handlingsplan droger
Förhindra missbruk - Hjälp åt den som har problem

Tobak
Rökning är förbjuden i skolans lokaler och inom skolans område. (Tobakslagen 2§). Se karta över skolans
område på www.sunnerbogymnasiet.se.
Rökavvänjningsprogram erbjuds via skolhälsovården.

Alkohol
Elever får inte inneha, förvara, sälja eller dricka alkohol och inte heller uppträda alkoholpåverkade inom
skolans område eller i samband med aktiviteter anordnade av eller tillsammans med skolan.
Om detta inträffar ska rektor informeras. Alkoholhaltiga drycker omhändertas av rektor och
alkoholpåverkad elev avvisas från skolan. Vårdnadshavare kontaktas.

Narkotika, dopingpreparat och liknande
Vi vill förhindra allt bruk av narkotika och all narkotikaspridning. Detsamma gäller dopingpreparat,
andra preparat som avses i Lag (1999:42) ”Lag om förbud mot hälsofarliga varor” samt läkemedel då de
förekommer illegalt. Den som upptäcker att någon innehar, förvarar, säljer eller är påverkad av något av
ovan nämnda preparat meddelar rektor. Information får lämnas anonymt. Droger av detta slag
omhändertas och lämnas till polisen för vidare utredning. Vårdnadshavare kontaktas.
Vid oro och misstanke om missbruk påbörjas en utredning. Styrks misstanken kontaktas
vårdnadshavare (elev under 18 år). Med hänvisning till SoL 14 kap. 1§ kan skolan komma att ta en
kontakt med socialtjänsten.

Behandlingsplan
En behandlingsplan upprättas i samarbete med NAVET (erbjuder, bl. a droganalys via urinprov, råd, stöd
och samtalskontakt) eller annan vårdpersonal utanför skolan. Provsvar skickas till skolsköterska och
rektor. Efter bedömning kan även anmälan till socialtjänsten bli aktuell. Skolan kan kräva att elev deltar i
en av NAVET uppgjord behandlingsplan. Vid upprepat missbruk kan barn- och utbildningsnämnden
besluta om avstängning från skolan. Skollagen 5 kap. 19 och 20 §§.

Elevskåp
Elevskåpen är avsedda för förvaring av böcker och andra för skolarbetet nödvändiga hjälpmedel.
Skolledningen förfogar över dubblettnycklar till skåpen som gentemot skolledningen inte är att betrakta
som slutna förvaringsutrymmen. Skåpen kan därför öppnas av ledningen för undersökning i syfte att
utröna om alkoholhaltiga drycker eller andra droger förvaras i skåpen.

Kontaktpersoner
Rektorer, kuratorer och skolsköterskor för respektive program nås via skolans växel: 0372-78 40 00.
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