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Syfte och mål
Sundlergymnasiet  vill  erbjuda  alla  elever  en  god  studie-  och  arbetsmiljö  med  bästa  tänkbara
förutsättningar för goda studieresultat. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter
som andra  arbetsplatser.  Därför  har  vi  en  tydlig  alkohol-  och  drogpolicy  som följer  gällande
lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol och andra droger. Denna
policy  bygger  på  en  kombination  av  tydliga  regler,  konsekvenser,  omtanke  och  stöd  för  att
förhindra missbruk. 

Skolans mål är att eleven ska ha en alkohol- och drogfri skoltid. Vår grundprincip är att det ska
vara svårt att använda alkohol och droger och lätt att få hjälp att sluta.
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Skolans regler

Tobak

Tobaksanvändning och användning av e-cigarett är förbjudet på skolans område. 

Alkohol

Elever får inte förtära/förvara alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkade inom skolans 
område eller i verksamheter som sker i skolans regi. Detta gäller även för lärare och 
vårdnadshavare.

Narkotika

Innehav eller bruk av narkotika, dopingmedel, lösningsmedel, anabola steroider och inte ordinerade 
medicinska preparat är förbjudet enligt svensk lag och därmed även i samband med skolans 
verksamhet.  

Elevskåp

Elevskåp är inte att betrakta som privat egendom. Skolan har möjlighet att visitera elevskåp. Det 
innebär att skolan kan öppna skåpen och beslagta föremål i skåpet. Villkor för skåpens användning 
ska meddelas eleverna i förväg. Detta görs i samband med att eleven får sitt skåp i årskurs ett. 

Förebyggande insatser

Skolans främsta förebyggande insatser består i ett kontinuerligt arbete med att förbättra 
undervisningens kvalitet, en trygg och säker arbetsmiljö och ett tillitsfullt arbetsklimat. Ytterligare 
förebyggande insatser är:

 Information om skolans drogpolicy till elever och föräldrar 
 Hälsosamtal
 Uppmärksamhet kring ANDT-frågor i undervisningen
 Samverkan med socialtjänst och polis
 Samverkan med praktikplatser
 Samverkan när det gäller drogförebyggande arbete enligt Öckerö-modellen.

Upptäcka

Att tidigt uppmärksamma, upptäcka och agera vid missbruk ger goda förutsättningar att ge eleven
stöd  och  hjälp  och  hindra  en  utveckling  som  kan  leda  till  beroende  och  andra  negativa
konsekvenser för elevens skolgång. Det är också ett effektivt sätt att hindra spridning till andra
elever. De viktigaste upptäckarna är de som finns i ungdomars vardag, föräldrar, kamrater och
skolans personal. För frågor, råd och stöd kring droger och missbruk kontaktas skolans rektor,
kurator eller skolsköterska.
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Åtgärder vid misstanke om droganvändning
Vid oro och misstanke om droganvändning tillämpas följande rutiner.

 Anmäl misstanke till rektor.
 Rådgör med rektor, skolsköterska och/ eller kurator.  
 Skolsköterska och kurator kartlägger vad misstanken består av och gör en bedömning. 
 Sundlerhälsan kallar elev och för omyndig elev vårdnadshavare till EHK. 
 Eleven uppmanas vid samtalet att lämna urinprov på vårdcentralen. För elever yngre än 18

år informeras vårdnadshavare som måste lämna sitt  samtycke till  provtagning. Provet är
frivilligt.

 Om eleven/vårdnadshavare tackar nej till provtagningen och misstanke kvarstår gör skolan 
en orosanmälan till socialtjänsten. Skriftlig anmälan görs av rektor. Samtal med elev och 
vårdnadshavare fortgår. För elev på yrkesprogram kan det innebära att hen inte får göra sin 
APL.

 Skolan ansvarar för uppföljning i samarbete med elev och vårdnadshavare.

Drogtester
Drogtester kommer erbjudas om misstanke finns. Alla tester är frivilliga och utförs på Närhälsan. 
Skolsköterskan är behjälplig med kontakt mellan eleven och Närhälsan.

Åtgärder om elev är drogpåverkad i skolan
• Rektor informeras.
• Polis tillkallas. Polisen utför drogtest.
• För elev yngre än 18 år kontaktas vårdnadshavare. 
• Orosanmälan görs till socialtjänsten.
• Rektor kallar elev/vårdnadshavare till EHK. 
• Eventuell behandling sker utanför skolans regi.
• Eleven får ej delta i vissa praktiska moment tills negativt provsvar lämnats.
• Skolan ansvarar för uppföljning i samarbete med elev och vårdnadshavare.

Åtgärder vid misstanke om/konstaterad försäljning av droger
• Rektor och Sundlerhälsan kontaktas. 
• Rektor gör polisanmälan och ansvarar för att anmälan till socialtjänsten görs. 
• Vårdnadshavare för omyndig elev underrättas.

Dokumentation
• Mötesprotokoll förvaras i elevakten i arkivet.
• Medicinska resultat förvaras i SHV-journalen. 

Avstängning och förvisning av elev i gymnasieskolan
Drogpåverkad elev avvisas från skolan. Beslut om avstängning tas i varje enskilt fall.
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Bilaga 1. Lagstiftning
Skolans policy utgår från följande lagstiftning.

1, Narkotikastrafflagen
Enligt  Narkotikastrafflagen  är  egen  konsumtion  av  narkotika  förbjudet  och  kan  leda  till
fängelsestraff och/ eller böter. 

2, Arbetsmiljölagen
Enligt  Arbetsmiljölagen  har  skolan  skyldighet  att  förebygga  psykisk  och  fysisk  ohälsa  och
olycksfall och därmed även en skyldighet att verka för en drogfri skola. 

Enligt AFS 2012:3, 5 § ska arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare se till att
regelbundna medicinska kontroller görs av den minderårige om det behövs för att bedöma risker
beträffande en minderårigs säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa eller utveckling. Den medicinska
kontrollen  får  inte  medföra  några  kostnader  för  den  minderårige.  Tiden  mellan  de  medicinska
kontrollerna ska anpassas till riskernas karaktär och till den undersöktes hälsotillstånd och mognad.

3, Skollagen
Enligt Skollagen skall skolan motverka drogmissbruk.

5 kap. Trygghet och studiero
 
Avstängning i de frivilliga skolformerna
17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 
vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga 
av en elev om:
1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens
måluppfyllelse och kunskaper,
2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, 
eller
4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.  
Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan antas att 
någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är uppfyllda och beslutet är 
nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om omedelbar 
avstängning. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. 

Avstängningstid i de frivilliga skolformerna
18 § Beslut enligt 17 § får inte avse avstängning under längre tid än två veckor under ett 
kalenderhalvår, om inte annat följer av andra stycket. 
Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det
av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande. Ett beslut 
om avstängning enligt 17 § får dock inte avse längre tid än återstoden av pågående kalenderhalvår 
och tre ytterligare kalenderhalvår. Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 17 § tredje 
stycket gäller till dess huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om 
huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet 
förlängas med ytterligare en vecka.

Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag

5



19 § Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare, om
1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och
2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen. Huvudmannen får 
besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan antas att förutsättningarna 
för avstängning enligt första stycket är uppfyllda och det är nödvändigt på grund av brådskande 
omständigheter, får rektorn besluta om omedelbar avstängning. Rektorn får inte uppdra åt någon 
annan att fatta beslut enligt tredje stycket. 

Avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag
20 § Ett beslut om avstängning enligt 19 § ska avse viss tid eller gälla utan tidsbegränsning. 
Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 19 § tredje stycket gäller till dess att 
huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens beslut 
inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet om omedelbar avstängning 
förlängas med ytterligare en vecka. 

Inhämtande av yttrande
21 § Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska eleven och 
elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. Innan huvudmannen fattar beslut ska, om 
eleven är under 18 år, samråd även ske med socialnämnden. Rektorn ska informera huvudmannen 
när han eller hon har fattat ett sådant beslut som avses i 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. 
Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet.

Omhändertagande av föremål
22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är 
störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Rektorn får inte 
uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket.

Dokumentation
24 § Om en åtgärd vidtagits enligt 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eller 23 §, ska den 
dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. Om åtgärden rör omhändertagande av 
föremål enligt 22 §, gäller denna skyldighet endast om föremålet inte återlämnats efter lektionens 
slut.

4, Socialtjänstlagen
Skolans anmälningsplikt regleras i Socialtjänstlagen kapitel 14, 2§.
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