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Drog-, alkohol- och tobakspolicy inklusive handlingsplan för 
grundskolan och gymnasiet i Kinda kommun  
  
Denna policy bygger på omtanke och stöd om den enskilde och syftar till att 
förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av droger. Policyn är framtagen i 
samarbete mellan skola, socialtjänst och polis. Med droger avses alkohol, 
narkotika och övriga berusningsframkallande medel. Alla medarbetare har rätt till 
en god, säker och trygg arbetsmiljö. Därför ska Kinda kommuns arbetsplatser vara 
alkohol- och drogfria.  
   
MÅL  
På grundskola och gymnasiet i Kinda Kommun accepterar vi inga droger och vi har 
nolltolerans beträffande droger i skolmiljön. Vi vill erbjuda en trygg och trivsam 
arbetsmiljö och skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som 
andra arbetsplatser. Droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde 
utan också för hela skolans arbetsmiljö.   
   
LAGSTIFTNING  
Enligt narkotikalagstiftningen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat 
som är klassade som narkotika. Konsumtion och innehav i små mängder kan ge 
upp till sex månaders fängelse.  
  
Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från 
narkotika.  
  
Arbetsmiljölagen föreskriver att skolan skall ha en bra arbetsmiljö och är 
skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bl. a. orsakat av narkotika och 
alkohol.  
  
Enligt socialtjänstlagen har skolan skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten 
om en elev använder eller misstänks använda narkotika.  

   
FÖREBYGGANDE ARBETE  

� Tydlig information till elever, föräldrar och berörd personal om 
drogpolicyn.  

� Regelbundet samarbete med polis och socialtjänst i förebyggande syfte.  
� Ge information/utbildning till berörd personal/ vårdnadshavare om 

droger samt hur tecken på drogmissbruk kan yttra sig.  
� Kontinuerligt påverka ungdomar till en stark attityd mot droger och stötta 

de positiva motkrafter som finns.  

 

 
 
 



Vid misstanke om ALKOHOLPÅVERKAN. 
Vad? Vem? Hur? När? 
Kontakt med rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Den som 
upptäcker/misstänker 

Kontaktar 
rektor/ANDT-
samordnare/mentor 
för information om 
eleven. 

Omedelbart 

Orossamtal Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Pratar med elev. Elev 
erbjuds blåsprov. Elev 
erkänner, förnekar 
eller att det påvisar 
positivt blåsprov  

Omedelbart 

Vid kraftig alkoholpåverkan. 
Tillkalla polis. 

Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Polis omhändertar 
eleven samt informerar 
vårdnadshavare. 

Omedelbart 

Vid lindrig alkoholpåverkan. 
Kontakt med vårdnadshavare. 
Gäller elever under 18 år. 

Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Informerar om det 
inträffade. Ber om 
hämtning av elev vid 
erkännande alt. 
positivt blåsprov 

Omedelbart 

Elev avvisas. Gäller elever över 
18 år. 

Rektor/mentor Elev skickas hem för 
tillnyktring. Skola ber 
om att få informera 
vårdnadshavare om 
händelsen. 

Omedelbart 

Information/dokumentation Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Dokumentera det 
inträffade. Informera 
elevhälsan. 

Samma dag 

Anmälan till socialtjänsten Rektor Skriftlig, formell 
anmälan socialtjänsten. 

Senast 
nästkommande 
vardag. 

Åtgärdsplan Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Rektor, 
vårdnadshavare, elev 
och elevhälsan träffas 
för att göra en 
åtgärdsplan. Skolan 
föreslår samtycke 
gentemot socialtjänst 
och polis. 

Skyndsamt 

Uppföljning Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Uppföljning av 
åtgärdsplan. Kontakt 
med vårdnadshavare. 

Veckovis till en 
början, därefter vid 
behov. 

 
 
 
 
 



Vid misstanke om NARKOTIKAPÅVERKAN 
Vad? Vem? Hur? När? 
Kontakt med rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Den som 
upptäcker/misstänker 

Kontaktar rektor/ANDT-
samordnare/mentor för 
information om eleven. 

Omedelbart 

Polis tillkallas (gäller elev över 
15 år) 

Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Polis beslutar om ev. 
drogtest samt genomför 
orossamtal. Polis 
informerar 
vårdnadshavare vid elev 
under 18 år. 

Omedelbart 

Anmälan till socialtjänsten Polis Vid positivt urinprov 
skriftlig anmälan till 
socialtjänsten. 
Socialtjänsten utreder 
ärendet. 

Anmälan 
skyndsamt 

Polis kontaktas för konsultation 
(gäller elev under 15 år) 

Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Polis informeras om 
misstanke. Rektor 
anmäler till 
socialtjänsten. 
Socialtjänsten utreder 
ärendet. 

Anmälan 
skyndsamt 

Information/dokumentation Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Dokumentera det 
inträffade. Informera 
elevhälsan. 

Samma dag 

Kontakt med vårdnadshavare. 
Gäller elever under 18 år. 

Rektor/mentor Kontakt med 
vårdnadshavare. Föreslår 
samtycke mot 
socialtjänst och polis för 
provsvar och information 
som kan hjälpa skolan 
och eleven inför fortsatt 
skolgång. 

Senast 
nästkommande 
vardag 

Kontakt med elev. Gäller elever 
över 18 år. 

Rektor/mentor Föreslår samtycke mot 
socialtjänst och polis för 
provsvar och information 
som kan hjälpa skolan 
och eleven inför fortsatt 
skolgång. 

Senast 
nästkommande 
vardag 

Åtgärdsplan vid samtycke Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Rektor, vårdnadshavare, 
elev och elevhälsa träffas 
för att göra en 
åtgärdsplan. 

Skyndsamt 

Uppföljning Rektor/ANDT-
samordnare/mentor 

Uppföljning av 
åtgärdsplan. Kontakt 
med vårdnadshavare. 

Veckovis till en 
början, därefter 
vid behov. 

 



 
 

Tobakspolicy och handlingsplan för Värgårdsskolan 7-9 
 
Bakgrund 
Enligt tobakslagen ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria 
och det gäller också skolans område utomhus. 
Vision 

Värgårdsskolans vision är att våra elever upplever god hälsa och en 
tobaksfri miljö och skoltid. 
 
Mål 
En tobaksfri skoltid men start höstterminen 2016. 
Skoltid innebär kl. 08.00-15.30. 
 
Policyn innebär 
Att om elever använder tobak SKALL skolans personal agera och reagera.  
Personal omfattas inte av denna policy utan under Kinda kommuns policy 
”Rök- och snusfri arbetsmiljö” antagen av kommunfullmäktige. 
 
Ansvar 
All personal på skolan ansvarar gemensamt för att tobakspolicyn för elever 
efterlevs.  
 
Handlingsplan om elever använder tobak 
Reagera: All personal ska uppmärksamma och informera om skolans policy 
och rutiner om en elev använder tobak under skoltid kl. 08.00-15.30. 
Personal informerar elevens mentor skyndsamt. 
Agera: 1. Mentor informerar hemmet och skolsköterskan skyndsamt  
2. Skolsköterskan kallar elev och målsman för ett möte där eleven erbjuds 
tobaksavvänjning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

”2§ Rökning är förbjuden 
1 ” i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller 
annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på 
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem” 
Tobakslag 1993:581 



Definitioner 
I tobak inkluderas alla former av tobaksprodukter, alltså både cigaretter, 
cigarrer, piptobak, snus, vattenpipstobak, e-cigaretter m.m. 
Område skolgård innebär allt område innanför skolans gästparkering 
(gränsen går vid trottoaren) samt innanför Östgötagatan i höjd med 
personalparkeringen (gränsen går vid trottoaren). Konstgräsplan och 
friidrottsområde och yta innanför dessa betecknas som skolgård. 
Tobaksfri skoltid innebär helt tobaksfritt under den tid det är verksamhet i 
skolan inklusive all skolverksamhet som genomförs utanför skolans 
område. Detta gäller kl. 08.00-15.30. 
Rökfri skolgård avser rökförbud på alla skolgårdar enligt tobakslagens § 2, 
dessutom berörs även utomhusplatser inom barnomsorgen som kan 
jämställas med skolgårdar, det vill säga ett särskilt iordningsställt och 
vanligen inhägnat område vid en förskola eller fritidshem. 
Fritidsgård kvällstid Fritidsgården Hornet har tobaksfri fritidsverksamhet. 
Detta innebär att fritidsgårdens personal agerar exakt som skolpersonal 
under fritidsgårdens öppettider. 
 
Aktiviteter 
Undervisning 
De ämnen som har med tobak i kursplanen, arbetar med 
kunskapsinhämtning, värderingar och attityder. 
Riktlinjer för elev- och föräldrasamarbete 
Elever och föräldrar får information om tobakspolicy vid läsårsstart. Policyn 
samt statistik på tobaksanvändning bland elever presenteras i samband 
med EFFEKT-föreläsningar för föräldrar. Policyn diskuteras i elevrådet varje 
läsår. 
Riktlinjer för samarbete med närsamhället 
Skolan har ett aktivt samarbete med kommunens tillsynsenhet, polisen 
samt socialtjänst. Skolan informerar närliggande butiker om skolans policy 
för att öka medvetenheten om tobaksfria miljöer för barn och unga. 
Personalens fortbildning, tobaksavvänjning 
Personalen får uppdaterad statistik beträffande tobaksanvändning bland 
skolans elever. Elevhälsan skall på sikt genomgå utbildning för 
tobaksavvänjning för att kunna erbjuda elever stöd och hjälp. Tills vidare 
erbjuds hjälp via Folktandvården. 
 
Uppföljning 
Rektorn ansvarar för att policyn följs upp varje år och revideras vid behov. 
Policyn gäller tills vidare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


