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Mål 
Ingrid Segerstedts gymnasium ska vara en drogfri skola. Ingen får vistas på skolan i 
berusat/drogpåverkat tillstånd. Med drog menar vi här inte bara narkotika, utan även 
alkohol, dopingmedel och lösningsmedel/drivgas som sniffas. För att markera vårt motstånd 
mot droger rekommenderar vi inte heller någon att bära drogsymboler i skolan på kläder, i 
form av smycken etc. Vi accepterar ingen reklam för droganvändning.   
Vi vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga 
resultat och erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma 
krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Droger orsaker inte bara skador och problem 
för den enskilde utan påverkar även studieresultaten negativt. Förekomst av droger bidrar till 
oro och otrygghet i hela skolan.   
Vår policy ska vara tydlig och syfta till att förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av 
droger. Vår grundprincip är att det ska vara svårt att använda droger men lätt att få hjälp att 
sluta.   
 
 
Lagstiftning 
Flera lagar behandlar droger och vilket ansvar och vilka skyldigheter skolan har.  
Enligt narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat som är 
klassade som narkotika. Konsumtion och innehav i små mängder kan ge böter eller upp till 6 
månaders fängelse.  Enligt artikel 3 i FN:s Barnkonvention har barnet rätt att skyddas mot 
droger. ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder … samt åtgärder i upplysningssyfte, för att 
skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen … och för att förhindra att barn 
utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.”  
 
Skolan är skyldig att följa konventionen.  Enligt skollagen ska skolan motverka missbruk av 
droger. I 1 kap 2 § ska skolan ”i samarbete med hemmen främja deras (elevernas) harmoniska 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. Enligt 14 kap 2 § har 
skolhälsovården till uppgift att ”följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och 
kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor”.  Arbetsmiljölagen föreskriver att skolan ska 
ha en bra arbetsmiljö och är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bl a orsakat av 
droger, se 1 kap 1 § och 3 kap 1 och 2 §.  Enligt socialtjänstlagens 14 kap 1 § har skolans 
personal skyldighet att anmäla till Socialtjänsten när misstanke finns att ett barn far illa, t ex 
av drogmissbruk.   
 
 
Förebyggande arbete 
Mentorer i årskurs 1 informerar elever och föräldrar om skolans drogpolicy. Policyn läggs 
även på hemsidan och i broschyren Välkommen som riktar sig till våra nya elever. Vi har en 
noggrann kontroll av frånvaro och orsaker till denna. Årskurs 1 har en temadag som 
behandlar droger. 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All personal markerar från början att drogsymboler inte accepteras på skolan. Alla lärare 
försöker inom ramen för sina ämnen informera om drogers skadliga inverkan, lagstiftning 
inom området och sociala institutioner som man kan vända sig till. Skolsköterskan ger 
elever som är oroliga för kompisars missbruk information om vart de kan vända sig för att 
få hjälp utanför skolan om skolans stöd känns för nära.   
 
 
Att tidigt upptäcka missbruk 
Det kan vara svårt att upptäcka drogmissbruk. Eleven försöker vanligen dölja sitt missbruk 
och även på direkt fråga förnekar han/hon det ofta.  
Följande lista innehåller en del symtom, som var för sig kan vara tecken på andra problem, 
men flera samtidigt bör föranleda oro för pågående drogmissbruk. 
 

• Hög frånvaro 
• Trötthet, håglöshet 
• Förändrat beteende 
• Sömnbrist 
• ”Konstig” ögonkontakt 
• Försämrade skolprestationer 
• Koncentrationssvårigheter 
• Byte av kamratkrets 
• Återkommande magont, huvudvärk 

 
Om någon fattar misstanke om drogmissbruk bör denne direkt dela sin oro och sina 
misstankar med skolledning och elevhälsoteamet. De iakttagelser som ligger till grund för 
misstankarna bör dokumenteras.   
 
 
Åtgärder vid misstanke om drogmissbruk 
Ansvaret för de inledande åtgärderna vilar på skolan men en nära samverkan med 
socialtjänst och polis är nödvändig och viktig.  Ansvarig skolledare kallar till elevmöte. 
Eleven, dennes vårdnadshavare (elevens samtycke krävs om denne är över 18 år), mentor, 
skolsköterska och/eller kurator kallas. Man försöker utreda vilka orsaker som kan finnas till 
de problem som lett till misstanken och kommer överens om vilket stöd skolan kan ge och 
vilka ev. åtgärder som bör vidtas.  Om eleven erkänner missbruk kontaktas socialtjänsten – 
se nedan. Om eleven inte erkänner men misstanke kvarstår förespråkas drogtest. Medverkar 
eleven inte till drogtest kontaktas socialtjänsten som då övertar ansvaret för fortsatt 
utredning. Drogtester vid misstanke om missbruk görs hos Mini-Maria och sker på 
frivillighetsbasis när eleven är över 18 år. Om eleven är under 18 år görs de i samförstånd 
med vårdnadshavare.   
 
 
Åtgärder vid konstaterat drogmissbruk 
Skolan tillämpar 6 kap 22 § i gymnasieförordningen (se bilaga). Ansvarig skolledare 
kontaktar socialtjänsten och kallar till planeringsmöte. Elevhälsoteamet, ansvarig skolledare 
och socialtjänsten utformar tillsammans ett handlingsprogram.  Frågor om behandling för 
missbruket hänskjuts till socialtjänsten.    
 
 



INGRID SEGERSTEDTS 
GYMNASIUM 

Åtgärder när elev är narkotikapåverkad 
En akut narkotikapåverkad elev ska efter kontakt med vårdnadshavare avvisas från skolan 
och omhändertas på ett betryggande sätt. Ansvarig skolledare kallar till elevvårdskonferens. 
Socialtjänsten kontaktas. Polis tillkallas vid behov.   
 
 
Åtgärder vid misstanke om försäljning, innehav eller överlåtelse av droger 
Den som misstänker droghantering på skolan kontaktar skolledning/elevhälsopersonal.  
Rektor gör polisanmälan. Ansvarig skolledare underrättar vårdnadshavare för omyndig elev. 
Om misstanke finns att någon elev förvarar droger i elevskåp kan rektor öppna skåpet och 
beslagta illegala varor. 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Bilaga 
 
 
 
Gymnasieförordningen 6 kap 22 – 25 §  22 § Om en elev gjort sig skyldig till upprepade 
förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande eller en allvarligare förseelse skall rektor 
försöka utreda orsaken till beteendet. Vid behov skall skolläkare och annan företrädare för 
elevvården medverka vid utredningen.  Med ledning av vad som framkommit vid 
utredningen skall rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor får därvid tilldela eleven en 
skriftlig varning.  I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall 
vårdnadshavarna snarast underrättas om åtgärd som avses i andra stycket.  23 § Om syftet 
med åtgärder enligt 22 § inte uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka skadligt 
på andra elever eller det finns andra särskilda skäl, får eleven stängas av från undervisningen 
helt eller delvis under högst två veckor av terminen eller förvisas från kommunens eller 
landstingets gymnasieskola för en viss tid, dock högst tre terminer utöver den termin när 
beslutet meddelas.  Om en elev står under åtal för en gärning, får han förvisas på grund av 
den bara om han erkänt denna eller om tingsrätten funnit utrett att han begått gärningen. 
Förordning (1999:844).  24 § Fråga om avstängning eller förvisning avgörs av styrelsen för 
utbildningen.  Om det bedöms nödvändigt med hänsyn till risken för andra elever och 
skolans personal får rektor, i avvaktan på att styrelsen skall avgöra ett ärende om 
avstängning eller förvisning, besluta att med omedelbar verkan interimistiskt avstänga en 
elev.  Ett beslut om interimistisk avstängning gäller till dess ärendet prövats av styrelsen, 
dock längst under två veckor.  25 § Styrelsen för utbildningen skall se till att det i ett ärende 
om avstängning eller förvisning finns en utredning som allsidigt klarlägger de 
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. Styrelsen skall se till att 
utredningen inleds omgående och genomförs så skyndsamt som möjligt. Eleven och, i fråga 
om en elev som inte har fyllt 18 år och inte heller har ingått äktenskap, elevens 
vårdnadshavare skall få tillfälle att muntligen yttra sig inför styrelsen för utbildningen.  
Innan beslut om avstängning eller förvisning fattas i fråga om en elev som inte har fyllt 18 
år, skall styrelsen för utbildningen samråda med den kommunala nämnd som har hand om 
sociala frågor för eleven.  Styrelsen för utbildningen får förordna att beslut om avstängning 
eller förvisning skall gälla med omedelbar verkan. 


