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Inledning 
Klockarbergsskolan ska vara en trygg plats för såväl elever som personal. Bruk av såväl lagliga som 

illegala droger är inte förenligt med skolans värdegrund och är strikt förbjudet. Elever får inte inneha, 

vara påverkade av eller intaga droger under skoltid. Detta gäller under hela skoldagen såväl på skolan 

som utanför skolområdet. Läkemedel som är ordinerade till en elev av läkare är undantagna från 

förbudet och får brukas av den elev som är ordinerad läkemedlet i fråga.  

Droger definieras som sinnesförändrande preparat och innefattar både lagliga droger som exempelvis 

nikotin och alkohol och illegala droger som exempelvis cannabis och amfetamin. 

Skolans styrdokument 
I LGR 11 står det att det är rektorn som har ansvaret för skolans resultat och inom givna ramar har 

rektorn ett särskilt ansvar för att: 

I undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis 

miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex- och samlevnad samt riskerna med tobak, 

alkohol och andra droger, 

Under Skolans värdegrund och uppdrag står det att: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. 

 Under Övergripande mål och riktlinjer står det att: 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

- Har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska 

värderingar i skolan och i samhället, 

- Har fått kunskaper och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället, 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak ingår också i delar av syfte och centralt innehåll i flera ämnen i 

grundskolan. 

Åtgärder gällande nikotin 
Vid misstanke om att en elev är påverkad av, innehar eller handlar med nikotin under skoltid ska 

• mentor/klassföreståndare/annan medarbetare kontakta vårdnadshavare och informera om 

detta, 

• skolsköterska meddelas direkt eller via elevhälsoteam, 

• nikotinet omhändertagas enligt 5 kap. 22–23 § skollagen, 

• eleven erbjudas samtal med skolsköterska för rådgivning angående att sluta med nikotin samt 

• händelsen dokumenteras i form av en elevanteckning. 

Åtgärder gällande alkohol 
Personal på skolan har anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Det innebär att en 

orosanmälan ska göras till socialtjänsten vid oro eller misstanke om att ett barn far illa. 

Orosanmälningar görs av skolledningen i normalfallet, varför medarbetare på skolan har en skyldighet 

att uppmärksamma skolledningen direkt eller genom elevhälsoteamet vid misstanke om att en elev är 

påverkad av, innehar eller handlar med alkohol under skoltid. 
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Vid misstanke om att en elev är påverkad av, innehar eller handlar med alkohol under skoltid ska 

• mentor/klassföreståndare/annan medarbetare kontakta vårdnadshavare, 

• skolledning meddelas direkt eller via elevhälsoteam, 

• eleven skiljas åt från övriga elever och inte lämnas utan uppsikt av personal, 

• ambulans tillkallas vid behov, 

• polis tillkallas vid behov, 

• alkoholen omhändertagas enligt 5 kap. 22–23 § skollagen, 

• möte med mentor/klassföreståndare, skolledning, socialtjänst, elev och vårdnadshavare 

genomföras inom kort, 

• orosanmälan till socialtjänsten lämnas in av skolledning samt 

• händelsen dokumenteras i form av en elevanteckning. 

Åtgärder gällande narkotika 
Personal på skolan har anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Det innebär att en 

orosanmälan ska göras till socialtjänsten vid oro eller misstanke om att ett barn far illa. 

Orosanmälningar görs av skolledningen i normalfallet, varför medarbetare på skolan har en skyldighet 

att uppmärksamma skolledningen direkt eller genom elevhälsoteamet vid misstanke om att en elev är 

påverkad av, innehar eller handlar med narkotika under skoltid. Utöver en orosanmälan till 

socialtjänsten kommer även en polisanmälan att lämnas in av skolledningen. 

Vid misstanke om att en elev är påverkad av, innehar eller handlar med narkotika under skoltid ska 

• mentor/klassföreståndare/annan medarbetare kontakta vårdnadshavare, 

• skolledning meddelas direkt eller via elevhälsoteam, 

• eleven skiljas åt från övriga elever och inte lämnas utan uppsikt av personal, 

• ambulans tillkallas vid behov, 

• polis tillkallas vid behov, 

• narkotikan omhändertagas enligt 5 kap. 22–23 § skollagen, 

• möte med mentor/klassföreståndare, skolledning, socialtjänst, elev och vårdnadshavare 

genomföras inom kort, 

• orosanmälan till socialtjänsten lämnas in av skolledning, 

• polisanmälan upprättas av skolledning samt 

• händelsen dokumenteras i form av en elevanteckning. 

Elevskåp 
Elevskåpen är skolans egendom och eleverna får använda dessa under förutsättning att de följer 

skolans ordningsregler. Skolans personal har befogenhet att öppna och visitera skåpen för att 

undersöka att ordningsreglerna följs. Om exempelvis alkohol eller narkotika skulle upptäckas i ett 

elevskåp kommer en anmälan till socialtjänsten samt, i de fall det anses vara nödvändigt, en 

polisanmälan att upprättas. 

Omhändertagande 
Enligt 5 kap. 22–23 § skollagen har personal i skolan rätt att omhänderta föremål som används på ett 

sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Personal på 

skolan har inte rätt att beslagta föremål av elever och har inte heller rätt att kroppsvisitera elever, det 

vill säga genomsöka exempelvis fickor och väskor. Vid misstanke om innehavande av föremål som 

bör omhändertas ska eleven uppmanas att överlämna föremålet. Vid vägran från eleven ska 

vårdnadshavare kontaktas och vid behov polis tillkallas. 
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Narkotikahund 
Som ett led i att säkerställa att skolan är en drogfri miljö kan polis med narkotikahund användas för 

genomsökning av skolans lokaler. Detta kan ske både vid konkret misstanke och som en rutinmässig 

del i arbetet för en drogfri skola.  

Skolresor 
Skolresor, lägerverksamhet och dylikt är skolverksamhet på annan plats än i skolans lokaler och 

samma regler gäller som under en vanlig skoldag. En elev som påträffas påverkad av droger eller 

innehavande av droger kan komma att skickas hem på vårdnadshavarnas bekostnad, vilket inkluderar, 

men utesluter inte annat än, kostnader för exempelvis resa för såväl berörd elev som medföljande 

personal. 

Disciplinära åtgärder 
På Skolverkets hemsida står följande om disciplinära åtgärder: 

Det finns flera disciplinära åtgärder som rektorn eller lärarna får använda om en elev stör 

ordningen eller uppträder olämpligt. Åtgärderna ska inte användas för att straffa elever. Syftet 

är att de ska leda till att eleven ändrar sitt beteende och att studiemiljön blir bättre i skolan. De 

disciplinära åtgärderna i skollagen är 

• utvisning ur undervisningslokalen 

• kvarsittning 

• skriftlig varning 

• tillfällig omplacering 

• tillfällig placering vid en annan skolenhet 

• avstängning 

• omhändertagande av föremål. 

Skolan får bara använda en disciplinär åtgärd om den står i rimlig proportion till sitt syfte och 

övriga omständigheter. Åtgärderna får inte inskränka elevers rätt till utbildning. Om eleven är 

under 18 år måste skolan ta hänsyn till barnets bästa. Rektorn och lärarna måste vara särskilt 

återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i förskoleklassen och grundskolans lägre 

årskurser. I förskolan får disciplinära åtgärder inte användas. 
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Flödesschema 
För att på ett tydligt och överskådligt sätt visa arbetsgången vid misstanke om innehav, bruk eller 

handel med nikotin, alkohol eller narkotika följer här ett flödesschema. 
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