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GYF ANDT bruk eller misstanke om bruk – Rutin

Gemensamt GYF

ANDT1 bruk eller misstanke om bruk – Rutin
Disciplinära åtgärder i enlighet med Skollagen kap 5 tillämpas efter rektors bedömning.
Misstanke om försäljning/langning av tobak, alkohol, narkotika, hälsofarlig vara eller dopningsmedel ska anmälas
till polis och socialtjänst.

Tobaksvaror, örtprodukter för rökning2 och e-cigaretter
● Skolan och skolgården skall vara en rökfri miljö.
● All personal som upptäcker att en elev bryter mot rökförbudet skall uppmärksamma eleven på
det, samt uppmana eleven att avsluta rökningen.
● Upprepade överträdelser skall rapporteras till rektor eller den rektor utser. Denne informerar
vårdnadshavare, om eleven är under 18 år, och elevhälsan.
Alkohol
Alkoholpåverkad elev i skolan
● All personal har skyldighet att omgående kontakta rektor vid misstanke om att en elev är
alkoholpåverkad eller uppenbart bakrusig.
● Elev skall avvisas från skolan efter att vårdnadshavare informerats och det är säkerställt att eleven
omhändertas på ett betryggande sätt. Rektor, eller den rektor utser, ansvarar.
● Rektor informerar elevhälsan samt kallar elev och vårdnadshavare/god-man till ett möte. Elev
över 18 år lämnar samtycke till att förälder deltar.
● Elever med förmodat riskbruk hänvisas till elevhälsan. Vid behov hänvisas eleven vidare till
lämplig vårdgivare. Socialtjänsten kontaktas om Socialtjänstlagen 14 kap 1§ ska tillämpas.
Innehav av alkoholhaltiga drycker i skolans lokaler
● Alkoholhaltiga drycker omhändertas av lärare eller rektor och förvaras hos rektor och återlämnas
enbart till anhörig över 20 år (jfr Skollagen kap 5 §§ 22-24 och Alkohollagen kap 3 § 7)
● Rektor/elevhälsa samtalar med eleven samt ringer hem till vårdnadshavare om eleven är under 18
år.
● Vid misstanke om langning kontaktas polisen i enlighet med Alkohollagen kap 3 §§ 8-9.
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Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak
Produkter som är baserade på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och kan t.ex. rökas i vattenpipa.
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Narkotika, hälsofarlig vara och dopningsmedel
Misstanke om bruk av narkotika, hälsofarlig vara eller dopningsmedel:
● All personal har skyldighet vid upptäckt av eller misstanke om bruk av narkotika, hälsofarlig
vara3 eller dopningsmedel att rapportera till rektor.
● Rektor, eller den rektor utser, kallar till möte med elev, vårdnadshavare/god-man och elevhälsa.
Myndig elev ger samtycke till att förälder deltar.
● Socialtjänsten kontaktas om Socialtjänstlagen 14 kap 1§ ska tillämpas.
● Drogtest förespråkas. Drogtest genomförs av socialtjänsten4, som lämnar analyssvar till ansvarig
rektor eller den rektor utser. Testet bör genomföras vid upprepade tillfällen.
Konstaterat missbruk av narkotika, hälsofarlig vara eller dopningsmedel:
● En påverkad elev som stör trygghet och studiero kan avvisas från skolan helt eller delvis,
Skollagen kap. 5 §§ 17-19. Rektor, eller den rektor utser, kontaktar vårdnadshavare och gör
anmälan till polisen.
● Rektor, eller den rektor utser, kallar till möte med elev, vårdnadshavare/god-man och elevhälsa.
Myndig elev ger samtycke till att förälder deltar. Åtgärdsprogram upprättas.
● Rektor, eller den rektor utser, meddelar Socialtjänsten i överensstämmelse med Socialtjänstlagen
14 kap § 1.

Misstanke om försäljning
Uppstår det en misstanke om försäljning av tobak, alkohol, narkotika, hälsofarlig vara eller
dopningsmedel ska rektor, eller den rektor utser, gör polisanmälan och meddelar Socialtjänsten i
överensstämmelse med Socialtjänstlagen 14 kap § 1 samt vidtar åtgärder enligt Skollagens 5 kapitel.
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Substanser som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan
antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan och som inte klassas som läkemedel, narkotika eller dopingmedel.
Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
4 Gäller inte vid dopningsmedel

