Sida 1 av 7
Dokumenttyp: Policy
Upprättat av Skolledningen: 2019-05-06
Verksamhetsområde: Gymnasieförvaltningen
Diarienummer: 2019/00021-6
Delges Gymnasienämnden: 2019-05-15
Giltighetstid: Tills vidare Reviderad:
Publiceras:
Skolans externa webbsida
Skolans interna webbsida
Delgetts övriga handläggare/administratörer:

POLICY GÄLLANDE ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPING OCH
TOBAK (sid 1-4)
Bilaga nr 1: D:o för boende på Sport Campus Mora gymnasium (sid 5-7)
Definition droger
I texten förkortat ANDT. I begreppet ryms alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak samt
läkemedelsmissbruk.
Förebyggande arbete
Mora gymnasiums uppdrag är att verka för en drogfri skola och handlingsplanen skall utgöra ett
stöd vid misstanke om missbruk. En viktig uppgift för all personal på skolan är att aktivt reagera
och agera då uppgifter eller misstankar om missbruk framkommer. Skolan ska arbeta främjande,
förebyggande och åtgärdande. I de främjande och förebyggande arbetet ska skolan som en del i
undervisningen förmedla kunskap om drogers negativa inverkan och arbeta för att motverka
användning av ANDT. Det förebyggande arbetet bör riktas mot att minska riskfaktorer och stärka
skyddsfaktorer så som till exempel en lyckad skolgång och ett samhälle med restriktiv syn på
ANDT.
Rektor ansvarar för att:
 information och arbete kring ANDT sker i undervisningen
 skolans policy gällande ANDT presenteras för elever och föräldrar.
 medarbetare informeras om skolans policy gällande ANDT inför läsårsstart.
● arbeta förebyggande i samarbete med polisen genom att b.la. genomsöka skolans område med
specialtränade hundar
Studiepedagog/Elevhandledare ansvarar för att:
 eleverna i klassen känner till skolans policy och att detta sker i början av varje läsår.
 vårdnadshavare får information om att de kan ta del av ANDT policy på skolans hemsida.
 värdegrundsfrågor kring ANDT integreras återkommande i undervisningen.

Postadress
Mora gymnasium, 792 80 Mora

Telefon
0250-260 00 vx

Epostadress
gymnasieforvaltningen@mora.se

Webbadress
www.moragymnasium.se
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Elevhälsoteamet ansvarar för att:
 vara en del i det främjande och förebyggande arbetet gällande ANDT.
● erbjuda stödjande/motiverande samtal till elever
Åtgärder
Alla medarbetare är skyldiga att informera skolledning/elevhälsa när det finns misstanke om att elev
brukar droger. Alla som arbetar med barn och ungdomar som är under 18 år har anmälningsskyldighet
enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen. Detta innebär att personal skall göra en anmälan till socialtjänsten
vid oro eller misstanke om att barn far illa. Orosanmälan till socialtjänsten kan göras för elev över 18 år
vid misstanke om drogmissbruk av lärare och rektor (10 kap 27§ OSL).
Tobak (inkl. vattenpipa och e-cigaretter)
Vid användning av tobak på skolan ska personal informera om att detta inte är tillåtet och avbryta
användandet alternativt avvisa eleven från skolområdet.
Alkohol
Om oro finns för att elev under 18 år brukar alkohol ska:
● studiepedagog/elevhandledare informeras och ansvarar sedan för att kontakta vårdnadshavare.
● studiepedagog/elevhandledare informerar skolledning/elevhälsa om fortsatt oro finns för elev.
● skolledning/elevhälsa tar ställning till orosanmälan till socialtjänsten
Om oro finns för elev över 18 år:
● behövs elevens samtycke till vidare kontakter.
● ska elevhandledaren informera skolledning/elevhälsa om fortsatt oro finns för elev.
Rektor alternativt medarbetare i elevhälsoteamet kallar eleven till samtal och informerar om de
möjligheter till stöd som finns att få rörande alkoholfrågor.
Om elev innehar och/eller är misstänkt påverkad av alkohol i skolan ska:
● blåstest i alkomätare erbjudas eleven
● elev avvisas från skolan resterande skoldag
● vårdnadshavare informeras till elev under 18 år, för elev över 18 år krävs samtycke till vidare
kontakter.
● personal beslagta flaskor/burkar, enligt skollagen 5 kap 22§
● eleven tas om hand vid kraftig berusning och bör aldrig lämnas utan vuxen tillsyn
● ambulans tillkallas vid kraftig berusning eller om det är svårt att bedöma vad eleven är påverkad
av för drog.
● kontakta skolledning/elevhälsoteam oavsett om eleven är under eller över 18 år.
● skolledning/elevhälsa tar ställning till orosanmälan till socialtjänsten
Ett föremål som beslagtagits ska enligt skollagen 5kap 23§ återlämnas till eleven senast vid
skoldagens slut. Om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte
återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har
informerats om omhändertagandet.
Narkotika
Om oro eller misstanke finns att elev använder droger inkl. dopingpreparat eller läkemedel
som missbrukas gäller följande.
Den medarbetare som misstänker eller får information om att elev brukar droger ska:
 informera rektor
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Om eleven är under 18 år

Rektor ansvarar för att:
 vårdnadshavare kontaktas för omyndig elev.
 anordna ett möte med elev, vårdnadshavare, samt lämplig skolpersonal
och presentera misstanken om drogaktivitet. Samarbete med socialtjänsten är eftersträvansvärt
varpå samtycke till detta bör föreslås till elev/vårdnadshavare.
 orosanmälan lämnas till Socialtjänsten.
 involvera elevhälsoteam och inventera elevens skolsituation.
Om eleven är över 18 år

Rektor ansvarar för att:
 en orosanmälan görs till Socialtjänsten om en elev är över 18 år och misstanke föreligger
att eleven missbrukar läkemedel eller använder narkotika/dopingpreparat.
Åtgärder vid konstaterad drogaktivitet
Rektor ansvarar för att:
 lämpliga disciplinära åtgärder vidtas.
 lämna orosanmälan till socialtjänsten.
 upprätta plan kring fortsatt skolgång
● tillämpningen av disciplinära åtgärder fortsätter om missbruket kvarstår trots åtgärder.
Åtgärder om elev är drogpåverkad i skolan
Den ur skolans personal som upptäcker att elev är påverkad i skolan ska:
● se till att eleven tas om hand och aldrig lämnas utan vuxentillsyn.
● kontakta vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Är eleven över 18 år krävs samtycke
för vidare kontakter.
● vid kraftig påverkan tillkalla ambulans, eller om det är svårt att bedöma vad eleven är
påverkad av.
● tillkalla polis om situation så kräver
● informera rektor
Rektor ansvarar för att:
 lämna orosanmälan till socialtjänsten
 lämpliga disciplinära åtgärder vidtas
 upprätta plan kring fortsatt skolgång
Om en elev/elevskyddsombud upptäcker att en annan elev är påverkad skall denne ta
kontakt med en vuxen på skolan som sedan gör som ovan.

Påverkad utomstående på skolområdet
Om någon påverkad utomstående vuxen eller ungdom, befinner sig på skolans område skall
denne avisas från skolområdet. Tillkalla rektor och/eller polis om situationen kräver.

Åtgärder vid innehav och/eller langning på skolan
Att inneha och langa narkotika är kriminella handlingar. Langning till personer under 20 år
är en kriminell handling även när det gäller alkohol. Vid misstanke om langning ska misstankarna
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delges rektor. Rektor polisanmäler misstankar om langning samt orosanmäler till socialtjänsten i
de fall där det rör en specifik person. Rektor vidtar disciplinära åtgärder.

Gällande disciplinära åtgärder
Huvudmannen kan besluta om avstängning och rektor kan vidta discipliner åtgärder så som skriftlig
varning och omedelbar avstängning om det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och
studiero. Skolan måste ha prövat andra möjligheter utan att det lett till förändring och situationen ska
vara så allvarlig att det inte går att stoppa på något annat sätt än med avstängning.
Skolan kan stänga av elev (5 kap 17-21§§ skollagen);
● Om eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande
● Om eleven utsätter någon för kränkande behandling
● Om elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero
Elev kan stängas av helt eller delvis från utbildning med praktik både inom och utanför skolan.
För att eleven ska kunna stängas av från utbildning med praktiska moment ska det vara uppenbart
olämpligt att eleven deltar.

/Skolledningen
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Bilaga nr 1

Policy gällande alkohol, narkotika, doping och tobak vid boende
på Sport Campus, Mora gymnasium
Definition droger
I texten förkortat ANDT. I begreppet ryms alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak samt
läkemedelsmissbruk.
Bakgrund och Syfte
Mora gymnasium bryr sig om att alla elever har ett tryggt boende och en socialt sett god situation
under sin gymnasietid. Detta styrdokument syftar till att skapa en fungerande och trygg
boendesituation som är en grund till att nå ett slutbetyg och en god prestationsutveckling inom sin
idrott. På Sport Campus (avser Tingsnäs, Älvgatan, Tuvan, Tomtebo och Stentorpsgatan) bor det
idrottselever som har valt att flytta till Mora för att sparras och utvecklas i sin idrott samtidigt som
eleverna genomför gymnasiestudier.
Därför vill vi på skolan även markera ett ställningstagande där vi tar klart avstånd från bruk av
alkohol, narkotika och tobak av alla slag (ANDT). På elevboendet ska det vara en alkohol, drogfri
och dopningsfri miljö. Det ska vara tryggt och lugnt för studier, sömn och återhämtning. En
boendesamordnare finns tillgänglig vid vissa tider för ordning och trygghetens skull.
Skolan ska informera om ANDT och dess negativa påverkan på individen och på individens
prestationer.
Alla idrottselever och föräldrar som erhållit boende på Mora gymnasium Sport Campus och på
övriga lägenhetsområden ska ta del av nedanstående handlingsplan om förhållningsregler och
skolans åtgärder vid elevs bruk av ADNT.

Handlingsplan och styrdokument för ett proaktivt förhållningssätt gentemot elever angående
ADNT för specialidrottslärare vid Mora gymnasium, Idrott
1. Information av specialidrottslärare inom specialidrotten vid föräldramöten om
styrdokument och handlingsplan.
2. Information och undervisning av specialidrottslärare gentemot elever varje läsår i och om
styrdokument, handlingsplan och faktakunskaper i ämnet.
3. Personal informeras återkommande samt vid nyanställningar om skolans styrdokument och
handlingsplan
4. Undervisning om skolans värdegrund, likabehandlingsplan och ledord TREK (trygghet,
respekt, engagemang och kvalitet) varje termin.
Överträdelser av detta underskrivna dokumentet
Narkotika och dopningspreparat, skäliga åtgärder.
Om det framkommer information eller misstankar om någon elev missbrukar droger som bor på
Campus eller i något annat elevboende reda på att någon brukar narkotika eller dopningspreparat
ska kontakt tas med boendesamordnaren direkt.
Boendesamordnaren kontaktar den eller de elever det gäller och kontaktar vårdnadshavare.
•
•

Boendesamordnaren kontaktar ansvarig specialidrottslärare.
Boendesamordnaren kontaktar idrottschef och rektor.
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•
•
•

Rektor och idrottschef följer skolans Drogpolicy och handlar därefter.
Vid nödsituation och stark oro (till exempel konstig lukt, öppnar ej efter upprepade
knackningar vid olika tillfällen, svarar ej i mobil och sms, misstanke om sjukdom) kan
boendesamordnaren gå in i lägenheten med huvudnyckel utan den boendes godkännande.
Utöver detta ska eleven genomföra tre stycken drogtester eller dopningstester inom en
månad som ska vara negativa för att få vara kvar på boendet. I annat fall sägs kontraktet
upp och eleven får ordna eget boende eller flytta hem. Eleven får inte flytta tillbaka till
elevboendet. Vägrar eleven att genomföra drogtester sägs kontraktet upp och eleven ska
flytta från elevboendet. Kontakt kommer att tas med vårdnadshavare utifrån lagen om
underhållsskyldighet, Föräldrabalken (1949:381) 7 kap § 1.

Alkohol, skäliga stödjande åtgärder.
Om elever får reda på att någon brukar alkohol på boendet, ska kontakt tas med
boendesamordnaren. Märker boendesamordnaren av alkoholbruk gäller följande:
• Boendesamordnaren kontaktar den eller de elever det gäller och kontaktar vårdnadshavare.
Muntligt eller skriftligt.
• Boendesamordnaren kontaktar specialidrottslärare och idrottschef. Specialidrottslärare
kallar eleven för att samtala om TREK i relation till respekt och erbjuds även stödjande
samtal via Elevhälsoteam.
• Idrottschef kallar till möte med boendesamordnare, specialidrottslärare och elev.
• Vid nödsituation och stark oro (till exempel konstig lukt, öppnar ej efter upprepade
knackningar vid olika tillfällen, svarar ej i mobil och sms, misstanke om sjukdom) kan
boendesamordnaren gå in i lägenheten med huvudnyckel utan den boendes godkännande.
Vid misstanke om ovanstående kontaktas vårdnadshavaren.
•
•
•

Skäliga disciplinära åtgärder:
Avstängning från idrottsträning
Skriftlig varning till vårdnadshavare.
Återupprepning – idrottschef kallar till möte med vårdnadshavare för uppsägning av
hyreskontrakt. Kontakt med vårdnadshavare kommer att tas utifrån lagen om
underhållsskyldighet, Föräldrabalken (1949:381) 7 kap §1.

Rökning
All rökning är totalt förbjuden på boendet.
• Boendesamordnaren tar skäliga åtgärder om sker.
• Upprepad förseelse mot förbudet mot rökning medför uppsägning av hyreskontrakt.
Kontakt med vårdnadshavare kommer att tas utifrån lagen om underhållsskyldighet,
Föräldrabalken (1949:381) 7 kap § 1.

Undertecknad har tagit del av ovanstående Policydokument angående Mora gymnasiums
policy gällande alkohol, tobak och droger (ANDT), se sidan 7.
Information om behandling av personuppgifter
Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter
inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna
förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande
dokumenthanteringsplan. Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa
myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.morakommun.se

Sida 7 av 7

Underskrifter
Datum

Elevens namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum

Vårdnadshavare 1 namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum

Ev vårdnadshavare 2 namnunderskrift

Namnförtydligande

