
  
  

  

HANDLINGSPROGRAM VID UPPTÄCKT AV ELLER MISSTANKE OM 
DROGMISSBRUK 
 

All personal och samtliga elever har skyldighet att uppmärksamma och 
rapportera kännedom eller misstanke om att någon innehar, förvarar, säljer 
eller är påverkad av någon av nedanstående droger. Kontakt tas med rektor, 
kurator eller skolsköterska. 

Alkohol  
 
 Elever får inte inneha, förvara, sälja, dricka alkohol eller uppträda alkohol-

påverkade inom skolans område eller i verksamhet som sker i skolans regi. 

 Alkoholhaltiga drycker beslagtas. Vid misstanke om förvaring i elevskåp kan 
skolledning besluta att öppna skåpen i syfte att utröna om alkoholhaltiga 
drycker förvaras i dessa. 

 Alkoholpåverkad elev avvisas från undervisningen. Vårdnadshavare 
kontaktas.  

 Vid misstanke om alkoholmissbruk kontaktas elev och vårdnadshavare.    
Samtal erbjuds i samråd med NAVET (Region Kronobergs öppenvårds-
mottagning i Växjö) eller socialförvaltningen. 

 Anmälningsplikt till socialtjänsten gäller till 18-årsdagen.  
När stark oro finns på grund av elevens beteende görs anmälan till 
socialtjänsten även då eleven fyllt 18 år. 

 

Narkotika, dopingpreparat och andra preparat som avses i  
Lag (1999:42) "lag om förbud mot hälsofarliga varor ". 
 
 Vid misstanke om användning av droger kallar rektorn eleven, och även 

vårdnadshavaren om eleven är under 18 år, till möte för information. Till 
mötet kallas även kurator eller skolsköterska. För att befrias från misstanken 
erbjuds eleven att lämna drogtest samma dag på socialförvaltningen / 
NAVET. Om eleven avböjer och misstanke kvarstår görs en anmälan till 
socialförvaltningen. Andra åtgärder kan vara av disciplinär art enligt 
gymnasieförordningen (skriftlig varning, avstängning eller förvisning) 

 Drogpåverkad elev avvisas från undervisningen. Vårdnadshavare kontaktas.  

 Vid positivt drogtest upprättas en plan i samarbete med skola och  
socialtjänst / NAVET. Upprepade drogtest görs och i samtycke med elev och 
vårdnadshavare delges skolan resultatet. Rektor beslutar om eleven får delta 
i skolverksamheten. 

 Anmälningsplikt till socialtjänsten gäller till 18-årsdagen och därefter övervägs 
anmälan när stark oro finns på grund av elevens eget beteende. 

 Polis kontaktas vid upphittade droger och vid misstanke om försäljning av 
droger. 

 
Vid upprepat missbruk kan Barn- och utbildningsnämnden besluta om 
avstängning från skolan enligt Skollagen kap 5 
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