
Friskolan Vintergatan åk 7-9
Drogpolicy

Målsättning
Friskolan Vintergatan är en drogfri plats och vi accepterar inte att elever eller personal befattar
sig med droger eller vistas i skolans lokaler påverkade.

Definition
Med droger avses alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel eller andra kemiska
substanser, dopningspreparat och preparat som sniffas/boffas.

Förebyggande arbete
● Rektor ansvarar för att skolans drogpolicy är uppdaterad.
● Friskolan Vintergatan jobbar enligt modellen Drogfri skola i samverkan med

Beroendecentrum och socialtjänsten. Syftet med Drogfri skola är att genom
kunskapshöjande insatser och tidig upptäckt av droganvändande förhindra att
ungdomar testar droger samt förhindra att de utvecklar ett beroende av droger.

● Vårdnadshavare, elever och personal informeras vid olika tillfällen om Drogfri skola,
skolans drogpolicy samt ges annan relevant information inom området.

● I förebyggande syfte kan skolans lokaler komma att genomsökas av polis och även
narkotikasök med hund kan förekomma, i syfte att undersöka om narkotika förvaras i
lokalerna.

● Handlingsplan enligt Drogfri skola följs vid misstänkt eller konstaterat bruk av droger.
● Skolan har införskaffat en alkomätare för att motverka rykten kring att elever dricker

alkohol på resor.

Rutiner vid misstanke om droganvändning
En drogpåverkad elev ska efter kontakt med vårdnadshavare avvisas från skolan och
omhändertas på ett betryggande sätt. Kontakt tas med Beroendecentrum för rådgivning enligt
Drogfri skolas handlingsplan. Socialtjänsten ska underrättas enligt skolans anmälningsplikt.
Polis kan tillkallas vid behov. 

Rutiner vid innehav eller lagning
• Att inneha eller langa droger är en kriminell handling. Det gäller även när ungdomar

under 20 år förses med alkohol.
• Elev som ertappas med att inneha eller langa droger anmäls av rektor till polis och

socialtjänst.
• Elevskåpen är skolans egendom och utlånas till eleven för förvaring av läromedel och

annat skolrelaterat material. Vid misstanke om bruk/hantering av alkohol eller droger
ges eleven möjlighet att öppna sitt skåp tillsammans med personal. Vid vägran har
rektor rätt att öppna skåpet tillsammans med annan personal.

• Rektor kan ta beslut om avstängning från skolan enligt skollagen [2010:800] kap 5,
17-21 §§. 



Anmälningsplikt: 

Personal inom polis, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt SoL kap 14 1§ att
genast anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år)
far illa eller riskerar att fara illa.

Handlingsplan enligt Drogfri skola

1. Skolpersonal har oro/misstanke för en elev som uppvisar någon form av avvikande
beteende som kan kopplas ihop med tecken på droganvändning. 

2. Rektor, elevhälsopersonal eller annan personal som är insatt i Drogfri skola kontaktar
Beroendecentrum för rådgivning eller för att boka ett förberedande samtal. Detta sker
avidentifierat.

3. Inom 48 timmar träffas företrädare från skola, socialtjänst och Beroendecentrum för
rådgivning och gemensam planering för möte med elev samt vårdnadshavare. Om oro
för droganvändning kvarstår gör skolan en orosanmälan. Skolan kallar elev och
vårdnadshavare till möte.

4. Möte med elev och vårdnadshavare samt ovanstående representanter där skolan delger
sin oro och eleven får berätta sin upplevelse. Beroendecentrum erbjuder drogtest. 

5. Drogtest på Beroendecentrum samt erbjudande om samtal med beroendeterapeut.
6. Om droganvändande utesluts återgår ärendet till skolan. Om droganvändande

konstateras gör Beroendecentrum en orosanmälan till socialtjänsten och eleven erbjuds
enskilda samtal hos Beroendecentrum. Skola, socialtjänst och Beroendecentrum har
fortsatt kontakt kring elevens utveckling, i samtycke med elev och vårdnadshavare. 

Fortsätter drogmissbruket och eleven är en risk för andra elever, kan rektor besluta om
interimistisk avstängning enligt Skollagen [2010:800] kap 5, 17-21 §§. 

Kontaktuppgifter

Friskolan Vintergatan Telefonnummer
Malin Eidin, rektor 010-444 04 90
Maria Widmark, skolkurator 070-842 46 46
Birgitta Landgren, skolsköterska 010- 444 04 91

Samverkanspartners
Beroendecentrum 070-452 32 81
Socialtjänst 0651-34 00 73  
Polis 114 14
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