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Förord 

I september 2016 konstaterade stadens skolledningsgrupp att skolornas SANT-plan måste 

uppdateras. Man gav i uppdrag åt en arbetsgrupp att utarbeta en förnyad vers-ion. Arbetsgruppen 

bestående av följande personer Petra Brunila (Övernäs), Petra von Frenckell (Övernäs) Anna Donning 

(Ytternäs), Petra Franzén-Holmberg (Strand-näs) och Gea Jansén (Strandnäs) har utarbetat denna 

version. Gruppen beslöt att ändra namn och kallar planen för Mariehamns stads grundskolors 

drogpolicy och handlingsplan gällande droger. Gruppen har hört barnskyddet, Fältarna, beroende-

mottagningen, kuratorer, Hem& Skola och polisen. 

Mariehamn 20.12.2016 

Petra Brunila 

ordförande för gruppen 

 

 

Detta dokument är uppdelat i två delar: drogpolicy och handlingsplan gällande droger i grundskolan. 

 

Drogpolicyn beskriver vad skolan vill, det vill säga regler, syfte och mål samt vilka förebyggande 

insatser som görs. 

 

Handlingsplanen gällande droger beskriver rutiner och konsekvenser för hur skolan agerar vid 

misstanke om eller om det uppdagas någon form av drog i skolan, eller om en elev är påverkad, även 

misstänkt påverkad. 

 

 

DROGPOLICY 

 

Definition droger: Utifrån gällande lagar avses som droger: alkohol, tobak, narkotika, snus, medel 

som används vid sniffning och läkemedel som tas i berusningssyfte. 

Bakgrund: Urogpolicyn grundar sig på gällande lagstiftning för droger (alkohol-, tobaks- och 

narkotikalagen), FN:s barnkonvention artikel nr 33 (varje barn har rätt att skyddas mot droger) samt 

på skolornas ordnings- och trivselregler. 

Målsättning: Skolan vill med denna drogpolicy markera ett ställningstagande som klart tar avstånd 

från bruk av alla droger. Det innebär att personal känner till och för-binder sig att följa planen. Skolan 

informerar eleverna om den gällande Drogpolicyn och handlingsplanen. Målet är också att ge elever 

stöd i att kunna säga nej till droger samt att förebygga att elever börjar använda droger. Skolan 

samarbetar med föräldrar och andra myndigheter för att förhindra droganvändning. Målet är också 

att ha en trygg och trivsam skolmiljö.  
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Förebyggande arbete 

"Forskning visar på att värna om ett tryggt och trivsamt skolklimat bidrar till att minska på antalet 

elever som för tidigt gör debut gällande olika droger. Det har också visat sig att tidiga insatser 

gällande skolfrånvaro och försämrade skolresultat bidrar till att öka den allmänna trivseln och 

därmed fungerar som en förebyggande insats" Hubinett,S. (2016) s. 67. 

 

Åk 1-6 

KiVa –lektioner 

Arbetsplanen för biologi 

Effekt (i åk 4-6) – ett material som riktar sig både till elev och förälder 

Tobakfri Duo (åk 6) – ett material som riktar sig både till elev och förälder 

 

Åk 7-9 

Information om gällande drogpolicy och handlingsplan gällande droger 

KiVa –lektioner 

Besök av Fältarna 

Arbetsplanen för biologi, hälsokunskap 

Info för föräldrar om programmet Effekt – ges i början av hösten av Fältarna 

Tillfälle för föräldrar på föräldramötet i åk 7 att prata ihop sig gällande Effekt 

 

 

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE DROGER 

 
Handlingsplanen grundar sig på lagstiftning gällande all slags droger samt på lagen för barnskydd. 

 

1) Vid misstanke om rökning/snusning 

 eleven informeras att det enligt lag är olagligt 

 klassföreståndare/klasslärare och/eller rektor kontaktar vårdnadshavaren snarast för att 

delge denna information  

Konsekvens: anteckning i Wilma, föräldrakontakt   

 ertappas eleven med en tobaksprodukt följer skolhälsovårdaren upp ärendet enligt 

Tobakspolicy (bilaga 1, den plan som skolhälsovårdarna använder) 
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2) Rökning/snusning 

 eleven informeras att det enligt lag är olagligt 

 klassföreståndare/klasslärare och/eller rektor kontaktar vårdnadshavaren samma dag för att 

delge denna information 

 skolhälsovårdare involveras enligt Tobakspolicy (bilaga 1)  

Konsekvens: anteckning i Wilma, föräldrakontakt, följs upp på EVG (elevvårdsgruppen)   

 

3) Misstanke om användning av alkohol, narkotika och andra rusmedel 

 Rektor och/eller klasslärare/klassföreståndare kontaktar vårdnadshavaren, som informeras 

om misstanken omedelbart 

Konsekvens: barnskyddsanmälan görs, anteckning i Wilma, följs upp på EVG 

 

4) Användning av alkohol, narkotika och andra rusmedel (innehav och påverkan) 

 rektor kallar vårdnadshavare till skolan och delger informationen åt dem tillsammans med 

elev 

 vårdnadshavare uppmanas att kontakta beroendemottagningen för stöd och hjälp 

(provtagning) 

 samtyckesblankett fylls i (bilaga 2) 

Konsekvens: 

 eleven förs hem 

 barnskyddsanmälan görs och barnskyddet tar fram en handlingsplan för eleven 

 skriftlig varning utfärdas och/eller avstängning*   ->    anteckning i Wilma 

 skolan gör en polisanmälan (rektor) 

 ärendet följs upp på EVG 

*) vid en ev avstängning så kan eleven komma tillbaka till skolan först när drogtesterna är negativa 

 

5) Samtal med övriga berörda elever 

 Vid behov ordnar skolan diskussioner med övriga berörda elever. 

 

6) Allmänt 

Vid osäkerhet kan du alltid kontakta polisen eller barnskyddet om råd. 

Om det på skolan finns misstanke om langning ges informationen till polisen. 

De stödåtgärder som görs upp för en elev behöver göras i samverkan mellan elev, vårdnadshavare 

och berörda parter (skola, barnskydd, polis, beroendemottagningen). 

Till hjälp bör man använda samtyckesblanketten (bilaga 2) och samverkansmodellen (bilaga 3).             
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www.effekt.org 

www.tobaksfri.se 

 

BILAGOR 

Tobakspolicy 

Tystandspliktsfolder (samtyckesblankett) 

Samverkansmodell 

http://www.effekt.org/
http://www.tobaksfri.se/


TOBAKSPOLICY 
 

 

Konsekvenstrappa  -  om eleven ertappas med att använda tobaksprodukter under skoltiden 

 

1. Eleven informeras om att skoldagen är rök-/snusfri. 
2. Rektor / klassföreståndare kontaktar vårdnadshavaren snarast. 
3. Rektor / klassföreståndare kontaktar skolhälsovårdaren eller annan utsedd person som har 

hand om tobaksavvänjningen. 
4. Skolhälsovårdaren eller annan utsedd person kallar eleven till ett stödsamtal enligt ”SOTIS-

modellen” (Samtal Om Tobak I Skolan) samt gör en kartläggning av elevens tobaksbruk. 
Tobaksavvänjning skall erbjudas och uppföljning bokas. 

5. Skolhälsovårdaren meddelar klassföreståndare när ”SOTIS-samtalen” är avslutade. 

 

 

Vid upprepat beteende: 

1. Vårdnadshavare kontaktas snarast. Elev och vårdnadshavare kallas till ett samtal med 
skolhälsovårdaren eller annan utsedd person för att komma fram till ett gemensamt 
förhållningssätt. 

 
2. Om beteende ändå fortsätter kallar rektorn till ett möte på skolan med elev, vårdnadshavare, 

skolhälsovårdaren. Vid behov tillkallas annan expertis. 


	Drogpolicy
	Tobakspolicy

