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Mål 
 

”Hultsfreds gymnasium skall arbeta för en drogfri skolmiljö.  Skolan ska stödja 
eleverna med aktiva främjande och förebyggande insatser för ett drogfritt 
liv.” 

 
 

Syfte 
 
Syftet med denna handlingsplan är att förebygga, upptäcka och ingripa mot droger.  
 
 

Främjande och förebyggande insatser 
 
Så här gör vi för att skapa en drogfri skolmiljö: 
 

 Att anordna en temavecka kring droger och anlita en extern föreläsare. 

 Under öppet hus som inträffar den 3:e december 2015 kommer elevhälsan att ha en station i 
A-huset. Syftet är att synliggöra drogförebyggande arbetet och att fånga upp föräldrarna och 
informera de om våra insatser.  

 Att engagera och informera elever och vårdnadshavare om arbetet mot användning av 
droger. 

 Att verka för en väl fungerande samverkan med socialtjänst och polis i dessa frågor. 

 Skolpersonal skall erbjudas utbildning om att tidigt upptäcka tecken 
          på användning av olika former av droger. 
 

Att upptäcka droganvändning 
 
 
Nedanstående punkter kan vara tecken på att det finns en problematik hos eleven. Om eleven 
uppvisar flera av dessa typiska tecken bör man ta kontakt med elevhälsan. 
 
Sociala förändringar 
 

 Ojämn arbetsprestation 

 Asocialt beteende och bristande gemenskapskänsla 

 Sena ankomster, hög korttidsfrånvaro 

 Försämrad skolprestation 

 Oförklarad frånvaro under skoldagen 

 Större benägenhet för konflikt 

 Koncentrationssvårigheter 

 Ökar antal lögner, svikna löften 

 Stölder, våld, olaga hot 
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Beteendeförändringar 
 

 En liberal attityd till droger (klädstil, musik, språk mm) 

 Humörsvängningar, från nedstämdhet till skrattanfall och tvärtom 

 Minskat intresse för skola och/eller tidigare fritidsaktivitet 

 Försämrad relation till föräldrar, syskon 

 Förändrat umgänge, upphör med gamla kontakter helt till förmån för nya 

 Umgänge med kända missbrukare 

 Förskjuten dygnsrytm 

 Nedsatt aptit, ökat intag av sötsaker, läsk mm 

 Dålig personlig hygien, oordnad klädsel, vanvårdat intryck 

 Irrationellt irriterat, aggressivt och/eller våldsamt beteende 
 
 
Kroppsliga tecken 
 

 Kraftigt förstorade/förminskade pupiller 

 Kraftig viktminskning 

 Förändrad ansiktsmimik 

 Hudutslag, inflammationer 

 Oförklarlig trötthet, håglöshet, rastlöshet 

 Vagt definierade åkommor 

 Återkommande magont, huvudvärk 

 Förändringar i kroppshållning och rörelsemönster 
 
 
 

Handlingsplan mot droger 
 
Om skolan får vetskap om eller misstänker att en elev använder någon form av narkotika kontaktas 
vårdnadshavare. Eleven erbjuds av elevhälsan att lämna ett urinprov (frivilligt). Om urinprovet visar 
ett negativit resultat så görs inget. Om urinprovet visar ett positivt resultat så görs en anmälan till 
socialtjänsten. Om eleven vägrar att lämna ett urinprov så görs en anmälan till socialtjänsten. 
Skolan har inte rätt att ifrågasätta elevens vägran att lämna ett urinprov. All personal inom 
gymnasieskolan är skyldig enligt Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap.1 § att anmäla misstanke om att elev 
under 18 år missbrukar droger. Detta ska ske i samarbete med elevhälsan.  
 
För elev över 18 år bör personal inom gymnasieskolan anmäla misstanke till socialtjänsten om att 
elev missbrukar droger. Lagstödet för en sådan anmälan finns i generalklausulen i SekrL 14:3, där 
det sägs att myndigheter kan informera varandra om sekretesskyddade angelägenheter "om det är 
uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen 
skall skydda”. 
 
Elev som uteblir från kallelse till socialtjänsten, återfaller i missbruk under behandlingens gång 
eller på annat sätt inte medverkar vid provtagning eller behandling hos socialtjänsten, kan av rektor 
tilldelas skriftlig varning enligt 5 kap. 11 § Skollagen. För omyndig elev ska vårdnadshavarna snarast 
underrättas om sådan varning. Om syftet med varningen inte uppnås och om det bedöms nödvändigt 
med hänsyn till risken för andra elever får rektor besluta om omedelbar avstängning av en elev 
enligt 5 kap. 17 § Skollagen.  
 
Om en elev uppträder narkotikapåverkad på skolan kontaktas alltid vårdnadshavare och eleven 
hämtas omedelbart hem av vårdnadshavare. En anmälan till socialtjänsten görs av skolan. 
 
Vid misstanke om att en elev säljer droger i skolan gör rektor en polisanmälan. Rektor kan besluta 
om omedelbar avstängning av en elev enligt 5 kap. 17 § Skollagen 
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