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Rutiner vid misstanke om eller upptäckt av användning av tobak,
alkohol eller droger på Hedda Wisingskolan
Ansvar och åtgärder
All personal inom skolan ska reagera och agera vid misstanke om bruk av tobak, alkohol och andra
droger. Skolan är en tobaks-, alkohol- och drogfri zon. Barn och ungdomar måste få klart för sig att
skolans personal kommer att lägga sig i och vara frågvis så fort misstankar uppkommer.
Vistelsen under elevers skoltid och anställdas arbetstid är rökfri.
Handlingsplan/åtgärder vid kännedom om bruk av tobak, alkohol och/eller andra droger
Handlingsplanen bygger på vilka lagar som styr i vårt land och enligt skollagen skall skolan motverka
drogmissbruk. Enligt arbetsmiljölagen har också skolan en skyldighet att förebygga psykisk och fysisk
ohälsa, olycksfall och därmed också även en skyldighet att verka för en
drogfri skola.
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett
barns skydd ska enligt socialtjänstlagen anmäla detta till IFO (Individ- och familjeomsorgen).
Egen konsumtion av narkotika är enligt narkotikastrafflagen förbjuden och kan leda till
straffpåföljder.
Tobak





Alla vuxna som ser en elev använda tobak inom skolans område och under skoltid är skyldig
att direkt säga till om att tobaksförbud råder. Rökfri skoltid och rökfri arbetstid gäller i
Härnösands kommun. Ansvar alla vuxna som arbetar i skolmiljö.
Mentor informerar vårdnadshavare om att eleven (under 18 år) rökt eller snusat. Ansvar
mentor.
Mentor informerar skolsköterskan som erbjuder eleven information om risker vid tobaksbruk
samt rökavvänjningsstöd (rökavvänjningsstöd finns att få på ungdomsmottagningen). Ansvar
mentor och skolsköterska
Om skolan upptäcker otillåten försäljning/langning av tobak gör skolledningen eller någon ur
elevhälsoteamet en polisanmälan. Ansvar den som upptäcker meddelar skolledningen och
skolledningen / EHT (ElevHälsoTeamet) anmäler

Alkohol




Vid misstanke om att elev är påverkad av alkohol visas eleven till ett enskilt rum och
skolledningen och EHT kontaktas. Elev ska inte lämnas utan tillsyn. Ansvar den som
upptäcker samt skolledning / EHT
Skolledningen tar kontakt med vårdnadshavare till elev under 18 år som hämtar sitt barn.
Ansvar skolledningen
Om förälder inte hämtar sitt barn kontaktar skolledningen eller EHT IFO. Ansvar
skolledningen / EHT
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Om eleven är under 18 år görs en skriftlig anmälan till IFO. Ansvar skolledningen eller EHT
Misstänker skolan brott (langning, försäljning) görs en anmälan till polisen. Ansvar
skolledningen

Narkotika












Om elev misstänks använda narkotika rådgör personalen med EHT. Kartlägg vad misstanken
består av och diskutera eventuellt med socialtjänsten utan att nämna elevens namn. Ansvar
alla vuxna som arbetar i skolmiljö samt EHT
Skolledningen kontaktar elevens vårdnadshavare och erbjuder ett drogtest. Genomförande
av drogtest kräver vårdnadshavares och elevs tillstånd. Om eleven nekar till provtagning eller
om provet är positivt anmäls händelsen till socialtjänsten. Ansvar skolledningen
o Om omständigheterna bedöms oroande så kontaktas, oavsett resultat på prov,
socialtjänstens fältassistenter för information om omständigheterna. Ansvar
skolledning eller EHT.
Provtagning sker antingen genom skolsköterska eller genom socialtjänstens fältassistenter
(rådfrågning eller konsultation kan alltid göras hos IFO resursteamet). Rektor är formellt
ansvarig för anmälan/uppföljning och ska alltid hållas informerad. Ansvar skolledningen och /
eller skolsköterska
Om elev misstänks vara påverkad av narkotika kontaktar skolledningen elevens
vårdnadshavare som får hämta sitt barn. Eleven ska under tiden inte lämnas utan tillsyn. Om
förälder inte hämtar sitt barn kontaktar skolledningen IFO. Ansvar skolledningen/ EHT
En skriftlig anmälan görs till socialtjänsten och rektor kallar till elevhälsokonferens så snart
som möjligt. Ansvar skolledningen
Ett åtgärdsprogram görs och avtal upprättas mellan elev/föräldrar, skola och socialtjänst.
Ansvar skolledningen, övriga ansvar:
o Ansvar/uppföljning har rektor och socialtjänst tillsammans.
o Socialtjänsten sköter frågor om behandling och bedömer också behovet av
ytterligare drogtester.
o Elevhälsopersonal håller sig, med hjälp av socialtjänsten och efter samtycke med
vårdnadshavare och/eller elev informerad om behandlingsutvecklingen i det enskilda
fallet.
o Berörd skolpersonal informeras av elevhälsan.
Vid misstanke om försäljning av droger gör rektor eller representant från elevhälsteamet en
polisanmälan samt skriftlig anmälan till socialtjänst. Vårdnadshavare för omyndig elev
underrättas. Ansvar skolledningen och EHT
Vid konstaterad försäljning av droger kontaktas polis och socialtjänst. Ansvar skolledningen
o Vid misstanke om försäljning kontaktas socialtjänstens fältassistenter. Ansvar
skolledningen

Viktiga kontaktpersoner






Rektor, Erik Juntikka
Kurator, Britt-Marie Jonsson Heinonen, Therese Norling
Skolsköterska. Anna Edlund
Soc. fältassistenter.
Ungdomsmottagningen 060-18 48 80
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