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I detta dokument avses med ordet ” drog ”, alkohol, nar-
kotika, icke medicinsk användning av läkemedel eller andra 
preparat som påverkar det centrala nervsystemet ex inter-
netdroger.

På Strömbackaskolan accepterar vi inga droger. Skolan är en 

arbetsplats för elever och personal, med samma krav och skyldig-

heter som på andra arbetsplatser. 

• Skolan och det som sker i skolans verksamhet i övrigt ska vara

fritt från alkohol och alla typer av droger. Det är inte tillåtet att

inneha, sälja eller använda droger. Det är inte heller tillåtet att

vistas på skolan i berusat/drogpåverkat tillstånd. 

• Vårt mål är att alla på skolan skall känna sig trygga och ha en

drogfri skolmiljö. Därför jobbar vi för att på ett tydligt sätt

förebygga, upptäcka och ingripa för elevernas bästa.

• Vårt mål är att alla elever, alla vårdnadshavare/föräldrar och all

personal skall vara medvetna om riskerna med droger samt

känna till skolans handlingsplan mot droger.

Handlingsplan 
mot droger



Eleverna:

• Skolan skall ge eleverna kunskaper om riskerna med alkohol, 

narkotika, tobak och andra droger.

• Mentor går igenom handlingsplanen mot droger i början av

varje läsår.

• Värdegrundsfrågor kring hälsa och droger samt handlingspla-

nen integreras återkommande i undervisningen.

• Eleverna erbjuds olika föreläsningar om olika teman som rör

droger.

• Alla elever i åk 1 erbjuds hälsosamtal hos skolsköterskan.

Förebyggande åtgärder

Handlingsplan
Rektor är ytterst ansvarig för 
de åtgärder som vidtas.



Vårdnadshavare/förälder:

• Handlingsplanen mot droger samt handlingsplanen för en rökfri 

skolmiljö presenteras för vårdnadshavare/föräldrar på föräldra-

möte i åk 1.

• Vårdnadshavare/Föräldrar erbjuds information inom området 

hälsa och droger för att kunna upptäcka och ingripa på bästa 

sätt.

Personal:

• All personal får information om handlingsplanen mot droger 

samt handlingsplanen för en rökfri skolmiljö inför varje läs-

års-start och nyanställd personal fortlöpande.

• Personalen ska ha kunskaper inom området hälsa och droger 

för att kunna upptäcka och ingripa på bästa sätt.

• Elevhälsan är behjälpliga vid planering och genomförande av det 

drogförebyggande arbetet.
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Elever:

Om du som elev känner dig orolig för att du själv eller någon annan på skolan 

använder droger kan du vända dig till någon anställd på skolan; mentor, lärare 

och/eller Elevhälsan. Det är viktigt att någon vuxen får veta så att personen 

får rätt hjälp.

Vårdnadshavare/förälder:

Om du misstänker att din tonåring använder droger vänta inte med att be 

om hjälp. Lita på magkänslan, den är oftast rätt. Som förälder är man alltid 

välkommen att ta kontakt med oss i skolan. Både mentorer och Elevhälsans 

personal finns till för er. Erfarenhet visar att ett nära samarbete mellan hem-

met och skolan är en framgångsfaktor. Du kan också vända dig till Socialtjäns-

ten för råd och stöd.

Personal:

Om du som anställd tror att någon elev använder droger ska du kontakta 

Rektor/Elevhälsan för samråd. Elevhälsan är kunnig på området och vet hur 

och var eleven kan få hjälp. Alla anställda på skolan har ett ansvar att agera 

om man upptäcker att en elev är uppenbart påverkad av droger. Polis ska då 

tillkallas. Efter kontakt med vårdnadshavare eller motsvarande ska eleven av-

visas från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt. Rektor/Elevhälsan 

ska alltid informeras.

Vart vänder jag mig om jag 
misstänker att min tonåring, 
kompis eller en elev använder 
droger?



Vad gör skolan om 
en elev använder droger?
Rektor/Elevhälsan gör en inventering av elevens situation.  
Arbetsgången kan variera, men grundprincipen är densamma:

• Tidig kontakt med vårdnadshavare/föräldrar. Erfarenhet visar att

det är en stor framgångsfaktor att ta med föräldrarna i ett tidigt

skede. Om eleven är under 18 år ska vårdnadshavare/föräldrar

alltid kontaktas. Om eleven är över 18 år har föräldrarna fort-

farande försörjningsansvar och skolan avser att ta kontakt med

föräldrar även i dessa fall.

• Möte med elev och föräldrar där misstanken presenteras. Social-

tjänsten och polis närvarar vid behov.  Vi lyfter den oro som finns

och samtalar om hur vi kan komma tillrätta med problematiken. 

• Individuell åtgärdsplan upprättas där stöd från socialtjänsten kan

bli aktuellt.

• Rektor gör en bedömning om det finns skäl att vidta disciplinära

åtgärder där avstängning kan komma i fråga

• Polis ska tillkallas vid uppenbar drogpåverkan.

• Polis skall tillkallas omedelbart.

• Om misstanken rör en elev ska skolan därefter

vidta de åtgärder som angetts i denna folder.

Vad gör skolan vid misstanke 
om handel med droger?



Strömbackaskolan
0911-69 63 00
Lasarettsv. 2
www.pitea.se/strombacka

Strömbackaskolan 0911-69 63 00

Socialtjänstens mottagning 0911-69 75 75

Alkohol- och narkotikagruppen samt Alkoholrådgivningen 0911-69 67 25

Föräldraföreningen mot narkotika i Piteå och Älvsbyn 070-532 33 03

Polisen 114 14 (akut 112)


