Motorsportgymnasiets policy mot droger och alkohol
Målsättning

Skolans miljö ska vara alkohol och drogfri.
Skolan ska arbeta drogförebyggande och informera om riskerna med alkohol och droger.
Samt informera om gällande lagstiftning. Skolan ska vidta åtgärder om det finns misstanke
om droganvändande.
Lagstiftning
Enligt artikel 33 i FN:s konvention om barnets rättigheter (den s.k. barnkonventionen) ska
Sverige vidta alla lämpliga åtgärder, innefatta lagstiftningsåtgärder, administrativa och
sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika.
Av 2§ tobakslagen (1993:581) framgår att det är förbjudet att röka i grundskolors och
gymnasieskolor lokaler och skolgårdar.
Av 1§ narkotikastrafflagen (1968:64) framgår vad som menas med narkotikabrott.
Exempelvis omfattas försäljning, innehav och bruk av narkotika.
Enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen (2001:453) är rektorer, lärare, skolsköterskor och annan
skolpersonal skyldiga att genast anmäla till socialnämnden behöver ingripa till ett barns
skydd.
Förebyggande åtgärder/information
För eleverna:
• Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i årskurs 1 om deras livsstil.
Här ingår, att fördjupa elevernas kunskaper och informera om olagligheten/riskerna i
att nyttja alkohol, narkotika, tobak och läkemedel innan hjärnan är färdigutvecklad i
20-25 årsåldern.
• Skolans policydokument mot narkotika tas upp som klassrådsfråga i början av
november.
• Under hösten visas en DVD i åk 1 på temat Don’t drink and drive. Fordonslärarna
ansvarar för visning och efterföljande diskussion.
• För årskurs 3 anordnas en föreläsning om alkoholens påverkan på individ och
samhälle.
För föräldrarna:
• Rektorer informerar om skolans drogpolicy vid första föräldramöte i åk 1.
• Information ges till vårdnadshavare i år 1 gällande ”föräldrar förebygger”.
Tecken/symtom som kan tyda på missbruk
• Skolk och försämrat skolarbete
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Förändrat umgänge och förändrade intressen
Förändrad dygnsrytm
Försämrad ekonomi
Stölder och kriminalitet
Nedstämdhet och depressioner
Lögner och manipulationer
Fynd av drogföremål som t.ex. konstiga pipor, frimärkspåsar med pulver i, hasch (ser
ut som kåda, ljusgul, brun eller svart till färgen), svartbränd folie (används vid
heroinrökning) skedar (används för att hetta upp och blanda droger i), ”gräs” är
marijuana och grönaktigt till färgen och ser ut som oregano, tabletter av olika slag,
små frimärksliknande pappersbitar med bilder på, kan vara LSD.
Klädsel och smycken som antyder haschkultur.
Positiv attityd till droger.
Kroppsliga kännetecken på hasch- rödögdhet, flammig ansiktshy, trötthet,
likgiltighet, dåligt närminne. Vid långvarigt bruk fler kännetecken.

Åtgärder vid misstanke om drogmissbruk
1. All personal rapporterar misstanke om droganvändande till rektor.
2. Rektor kallar elevvårdspersonal, mentor och eventuell annan berörd personal till ett
möte där en kartläggning av situationen görs- Vad vet vi, vad tyder på
droganvändande, hur starka är misstankarna, finns det underlag för anmälan till
socialtjänsten, ska elev och vårdnadshavare informeras? Beslut fattas om fortsatta
åtgärder och ansvarsfördelning.
3. Vid klar misstanke om droganvändande kallas elev och vårdnadshavare snarast till ett
möte där rektor informerar om bakgrunden till misstankar och om skolans skyldighet
att anmäla till socialtjänsten. Vid behov av stöd i skolarbetet beslutas om
upprättande av åtgärdsprogram. Beslutet fattas också om hur ärendet ska följas upp.
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