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Skolans alkohol- och drogpolicy 
Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en 
möjlighet att nå bästa möjliga studieresultat och erbjuda en trygg, lugn och trivsam arbetsmiljö. 
Skolan räknas som en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser inom 
kommunen och skall vara rök-, alkohol och drogfri. Generellt rökförbud gäller på hela skolan, inkl 
skolområdet. 

Det är förbjudet att vistas i skolan under påverkan av alkohol eller andra droger liksom att förvara 
och inneha alkohol och andra droger på skolan.  Även överlåtande, försäljning och förmedling av 
alkohol och droger är förbjuden. 

All personal på skolan skall arbeta för att förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa bland eleverna. 
Vi skall också arbeta för att förhindra användandet av alkohol, narkotika, dopning och 
narkotikaklassade läkemedel samt informera om riskerna med bruk av alkohol och tobak.  

Lagstiftning 
• Enligt FN´s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från narkotika. 

• Skollagen säger att skolan skall motverka missbruk av narkotika. 

• Föreskrifter i arbetsmiljölagen säger att alla i skolan skall ha en bra arbetsmiljö och att skolan 
är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, som bl.a. kan orsakas av narkotika. 

• Socialtjänstlagen reglerar skolans skyldighet att genast anmäla om en elev använder eller 
misstänks använda narkotika. 

• Enligt narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha eller använda preparat som är 
klassade som narkotika. 

• Tobakslagen fastslår att rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barn-omsorg, 
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdom samt på skolgårdar och på 
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. 

• Enligt SFS 2007:378 kan skolledare omhänderta alkohol och droger som förvaras i skolans 
lokaler. 
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Drogförebyggande arbete 
1. Arbetet pågår kontinuerligt i ämnen som idrott och hälsa, biologi och naturkunskap och 

samhällskunskap. 

2. Information till elever och föräldrar om skolans drogpolicy vid föräldramötet i årskurs 1. 
Drogpolicyn finns även på skolans hemsida. 

3. Kommunens drogförebyggare kommer till det första föräldramötet i årskurs 1 och 
informerar. 

4. Nyhetsbrev skickas ut till de föräldrar som så önskar från kommunens drogförebyggare. 

5. Klassföreståndaren går igenom drogpolicyn med eleverna vid varje läsårs början. 

6. En film om dopning och kosttillskott visas i ämnet Idrott och Hälsa för årskurs 1 elever. 

7. Filmen Tilda, ectasy och det förlorade livet visas för elever i årskurs 2. 

8. Vid ett flertal tillfällen/termin drogtestas eleverna slumpvis med stöd av sjöfartslagen. 

9. Om en elev påvisar positivt drogtest får eleven inte segla med på resan. När eleven kan 
uppvisa ett negativt drogtest får eleven mönstra på. Om det innebär en kostnad för resan till 
T/S Gunilla måste elev/vårdnadshavare stå för den kostnaden. 

10. Under hamnstopp kan T/S Gunilla genomsökas av narkotikahund 

11. Slumpmässiga drogtest och alkoholtest genomförs under resan. Påvisas positivt 
drog/alkotest eller innehav av droger/alkohol hos någon elev innebär det att eleven riskerar 
att få resa hem på egen bekostnad.   

12. I årskurs 3 visas filmen Länge leve Livet som handlar om alkohol och trafiksäkerhet. 



 
Öckerö seglande gymnasieskola 

Sep 2018 
   

Sida 4 av 5 

 

Arbetsordning 
Vid misstanke om missbruk eller påverkan av alkohol eller andra droger skall rektor omgående 
kontaktas. Vid behov tillkallas polis. Rektor ansvarar för att följande åtgärder vidtas: 

1. Rektor samtalar enskilt med eleven eller tillsammans med kurator om vad som föranlett 
misstanke om missbruk av alkohol eller andra droger. 

2. Elevens vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år, detta efter att eleven själv först 
fått möjlighet att berätta för sin vårdnadshavare. Är eleven över 18 år tas kontakt med 
vårdnadshavare i samråd med eleven.  

3. Åtgärdsprogram upprättas tillsammans med elev och vårdnadshavare. 

4. Rektor beslutar om ev. skriftlig varning. 

5. Vårdnadshavare och elev informeras om att anmälan görs till socialtjänsten i elevens 
hemkommun enligt § 14:1 SOL. 

6. Rektor beslutar om ev. polisanmälan 

7. Eleven och vårdnadshavaren får råd om vart man kan vända sig för att få stöd. 

Avstängning 
Under utredningstiden eller om elev uppträder påverkad i skolan kan rektor besluta om avstängning 
med hänsyn till risken för andra elever och skolans personal. Avstängning av elever i gymnasieskolan 
görs enligt gymnasieförordningen kap. 6:29 i upp till 14 dagar. Vid avstängning av elev under 18 år är 
skolan skyldig att informera och samråda med socialtjänsten. 

Beslutet tas interimistiskt av ansvarig rektor och skall snarast överlämnas till Barn- och 
utbildningsnämnden för slutgiltigt beslut. 

Dokumentation 
Samtliga åtgärder som vidtas enligt denna policy skall dokumenteras. Vid avstängning skall skolan 
genomföra en utredning som snarast skall underställas Barn- och utbildningsnämnden. Denna 
utredning görs av rektor. 
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Vart kan man vända sig 
Katarina Lindgren, rektor   031 – 97 63 19 

Nina Ljungberg, kurator   031 - 97 63 01 

Åsa Randgaard, skolsköterska  031 – 97 88 41 

Hönö vårdcentral   031 – 712 76 60 

Öckerö vårdcentral   010 – 473 39 70 

Öckerö barnmedicinska mottagning  010 – 473 37 80 

Mini Maria, Hisingen   031 - 36 79 315 

 

Socialtjänsten i den kommun eleven är skriven 
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