1(2)
2018-11-13

Trollehöjdskolans plan för arbetet kring ANDT
Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak
Reviderad 20180905

Mål
Skolan skall arbeta för en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter
genomgången skola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa
samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.

Syfte
Syftet med denna plan är att förebygga, upptäcka och ingripa mot droger och att arbeta för
en hälsofrämjande skola.
Det förebyggande arbetet innebär att
Skolpersonal skall få utbildning och lära sig att tidigt upptäcka och tyda tecken på
användning av olika former av droger.
Skolan strävar efter att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare.
Eleverna ska ha möjlighet att aktivt arbeta med hälso-och livsstilsfrågor undervisningen.
Skolan arbetar för att det hälsofrämjande arbetet får ett större utrymme, och blir en naturlig
del i skolarbetet.
Skolan arbetar nära eleverna, genom det mentorskap som finns.
Att skolan har ett nära samarbete med föräldrarådet, fritidsgården, polisen och
socialtjänsten.
Skolan arbetar med att stärka elevernas självkänsla och självförtroende.
Främja närvaro och arbeta för ett bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö.
I olika ämnen
• På klassrådstid arbetar vi med attityder och normer kring alkohol, narkotika,
doping och tobak
• I årskurs 7 i samhällskunskap (Lag och Rätt) och biologi (tobak)
• I årskurs 8 i bild (marknadsföring) samt biologi och kemi (alkohol)
• I årskurs 9 i idrott (doping) samt biologi och kemi (droger)
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Handlingsplan mot droger
Frånvaro
• Skolan ser med stort allvar på all frånvaro.
• Frånvaro kan vara ett tecken på droganvändning.
• Vid ogiltig och hög frånvaro arbetar vi efter kommunens närvaroplan
Tobak
Vi tillämpar tobakslagen:
§2 Rökning är förbjuden i lokal som är avsedd för barnomsorg, skolverksamhet eller annan
verksamhet för barn eller ungdom samt skolgårdar och på motsvarande område utomhus.
Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas. (Tobakslag
1993:581)
Det är alla vuxnas ansvar att beivra tobaksanvändning på skolan.
Åtgärder vid tobaksanvändning under skoltiden
1. Klassföreståndare/mentor talar med eleven och ringer till vårdnadshavare
2. Klassföreståndare/mentor ringer vårdnadshavare och bestämmer tid för ett möte
där elev, vårdnadshavare, skolledning, skolsköterska eller kurator medverkar.
Åtgärder vid användning av berusningsmedel (sniffning, alkohol),
narkotiska preparat eller dopningsmedel
Sniffning
Om skolan får vetskap eller misstänker att en elev sniffar eller har sniffat kontaktas alltid
vårdnadshavare och en anmälan görs av skolan till socialtjänsten.
Alkohol eller droger
Om skolan får vetskap om eller misstänker att en elev använder någon form av alkohol,
narkotika eller dopingpreparat kontaktas alltid vårdnadshavare och en anmälan till
socialtjänsten görs av skolan.
Om en elev uppträder påverkad av alkohol, droger eller dopingpreparat under skoltid
kontaktas alltid vårdnadshavare och eleven hämtas omedelbart hem av vårdnadshavare. En
polisanmälan och en anmälan till socialtjänsten görs av skolan.
Rektor beslutar om vidare åtgärder.
Skolan har rätt att beslagta alkohol, droger och dopingpreparat som påträffas på skolans
område och gör då alltid en polisanmälan.

