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DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I SKOLAN 

 Med det drogförebyggande arbetet i skolan strävar vi efter att förhindra och 

upptäcka användningen av droger bland barn och unga i ett tidigt skede 

 Med droger syftar vi på tobak, snus, alkohol och narkotika. Till gruppen räknas också 

mediciner använda i berusningssyfte samt lösningsmedel som sniffas 

 Det drogförebyggande arbetet startar redan i de lägsta klasserna. Tyngdpunkten 

ligger på att stärka barnens självkänsla, ge trygga ramar och gränser samt att 

diskutera värderingar och attityder 

 

RIKTLINJER 

 Man tar itu med destruktiva beteendemönster och grupperingar 

 Rastövervakningen prioriteras och gör det svårt för eleverna att röka under skoltid 

 Mobbning, snatteri och andra regelbrott leder alltid till åtgärder 

 De vuxna i skolan fungerar som förebilder 

 Skolan samarbetar aktivt med instanser utanför skolan och tredje sektorn. 

 Personalen är alltid anmälningsskyldig enligt BarnskyddsL §40 vid misstanke om att 

barn far illa 

 Föräldrarna informeras om det som händer i skolan och kontakten mellan hem och 

skola är viktig 

 

 

METODER 

 

 Undervisning i hälsokunskap 

 Elevvårdsgruppen har klassvisa genomgångar där alla elever nämns 

 Skolans personal följer ingripningsplanen  

 Skolhälsovårdaren utför 15-årsgranskning där det ingår frågor om drogbruk 

 Föräldramöten med drogförebyggande som tema 

 Föreläsare anlitas vid behov och när det finns möjlighet 

 Uppmuntrande åtgärder där rök- och snusfria elever deltar i utlottning av priser.  

 



INGRIPNINGSPLAN 

 

INGRIPANDE VID RÖKNING/SNUSNING 

 
 

Händelse 1 

 Den lärare som observerat rökning/snusning fyller i redovisningsblanketten som 

genast ges till klassföreståndaren 

 Klassföreståndaren informerar eleven om skolans arbete mot tobaksanvändning 

 Klassföreståndaren meddelar vårdnadshavaren om skolans arbete mot 

tobaksanvändning och kallar elev och föräldrar till samtal där klassföreståndaren och 

en representant från elevvårdsgruppen deltar 

 Klassföreståndaren ger en kopia av redovisningsblanketten åt föräldrarna. Originalet  

uppbevaras hos klassföreståndaren.  

 

Händelse 2 

 Den lärare som observerat rökning/snusning fyller i redovisningsblanketten som 

genast ges till klassföreståndaren. Klassföreståndaren kontrollerar om blankett redan 

ifyllts för ifrågavarande elev och för i så fall över uppgifterna som händelse 2 

 Klassföreståndaren informerar eleven om skolans arbete mot tobaksanvändning 

 Klassföreståndaren meddelar vårdnadshavaren om skolans arbete mot 

tobaksanvändning och om tidpunkt för försittning 

 Klassföreståndaren postar hem kopia av ifylld redovisningsblankett. Originalet 

uppbevaras hos klassföreståndaren 

 

Händelse 3 

 Den lärare som observerat rökning/snusning fyller i redovisningsblanketten som 

genast ges till klassföreståndaren. Klassföreståndaren för över uppgifterna som 

händelse 3 

 Klassföreståndaren meddelar vårdnadshavaren om tidpunkt för försittning 

 Ifall eleven rökt 3 ggr i skolan eller på skolans område efter fyllda 15 år gör rektor en 

begäran om utredning till polismyndigheten som eventuell grund för utdömande av 

böter. En kopia av redovisningsblanketten postas till polismyndigheten. Originalet 

uppbevaras i skolans arkiv 

 Gäller skolans elever oberoende av ålder: rektor hör eleven och vårdnadshavaren och 

meddelar därefter en skriftlig varning genom tjänstemannabeslut som postas till 

hemmet tillsammans med kopia av ifylld redovisningsblankett 

 

 



INGRIPANDE VID FÖRTÄRANDE AV ALKOHOL 

 Klassföreståndaren underrättas 

 Klassföreståndaren och någon från elevvårdsgruppen diskuterar med eleven 

 Eleven ges möjlighet att berätta för sina föräldrar innan hemmet kontaktas 

 Klassföreståndaren/elevvårdspersonal kontaktar hemmet 

 Skolhälsovårdaren samtalar med eleven 

 Socialmyndigheterna kontaktas av kuratorn 

 Skriftlig varning och sänkt ordningsvitsord 

 

INGRIPANDE VID INNEHAV AV TOBAK/SNUS/ALKOHOL 

 Tobak- snus eller alkoholprodukten beslagtas 

 Klassföreståndaren underrättas 

 Klassföreståndaren diskuterar med eleven 

 Eleven ges möjlighet att berätta för sina föräldrar innan hemmet kontaktas 

 Klassföreståndaren kontaktar hemmet 

 Skolhälsovårdaren samtalar med eleven 

 Försittning och sänkt ordningsvitsord, skriftlig varning vid innehav av alkohol 

 

INGRIPANDE VID MISSTANKE OM DROGANVÄNDNING 

 Samtal med eleven (klassföreståndare eller elevvårdspersonal/rektor) 

 Föräldrarna underrättas om att drogtest bör göras 

 Hälsovårdaren genomför drogtest. Ifall hälsovårdare ej är på plats kontaktas 

läkargården 

 

INGRIPANDE VID DROGANVÄNDNING 

 Klassföreståndare, rektor och kurator underrättas 

 Eleven kontaktas 

 Rektorn eller kuratorn kontaktar hemmet 

 Möte med elevvårdspersonal, socialarbetare och eleven samt vårdnadshavare. 

Tillsammans överenskoms om fortsättning och uppföljning 

 Skriftlig varning och sänkt ordningsvitsord 

 

INGRIPANDE VID LANGNING 

 Klassförståndare, rektor och kurator underrättas 

 Eleven kontaktas 

 Rektor eller kurator kontaktar hemmet 

 Socialmyndigheterna och polisen kontaktas 

 En gemensam arbetsplan görs upp för hur eleven skall stödas i fortsättningen 

 Ifall den som langar är utomstående kontaktas polisen 

 


