Policy och handlingsplan ANDTS (Alkohol Narkotika - Doping -Tobak och Spel) för skolor
Policyn är en samverkansöverenskommelse mellan Sunne, Torsby, Hagfors och
Munkfors kommuner (SuToHaMu) och polisen
Antagen av kommunstyrelsen i Sunne kommun 2021-08-24, § 123

Det gemensamma målet är att våra skolor ska vara fria från droger och andra
beroenden.
Barnkonventionen säger att:
-

Barnen ska skyddas från narkotiska preparat och olaglig narkotikahandel

-

Barnen har rätt till bästa möjliga hälsa och till den hälso- och sjukvård de behöver.

Policy
Skolan är en möjlighetens arena för att förebygga ohälsa och att fokusera på tidig upptäckt av
hälsorisker. Efter familjen är skolan den viktigaste arenan för det hälsofrämjande arbetet.
Skolan vill och ska skydda barn och ungdomar från de ohälsofaktorer som ryms inom ANDTSområdet. Skolan ska arbeta för att skapa ett gott skolklimat och främja en god lärmiljö.
Alla arrangemang som sker i skolans regi ska vara drogfria, även utanför skolområdet och efter
skoltid
Viktiga skyddsfaktorer är när elever trivs i skolan, har goda relationer till vuxna och upplever sig
lyckas bra i skolarbetet.
I skolans ansvar ingår att upptäcka barn och unga i risk- och missbruk. Tidig upptäckt och snabbt
agerande är av stor betydelse. En viktig faktor för tidig upptäckt är att skolan har tydliga rutiner
för frånvaro då frånvaro är en riskfaktor.
Skolan ska samarbeta med andra myndigheter i hälsofrämjande och förebyggande syfte men
också ge stöd och hjälp till enskilda elever. Det är viktigt att vi alla, personal, socialtjänst, polis,
föräldrar, och elever hjälps åt i arbetet med att förebygga bruk/missbruk av tobak, alkohol,
dopning, narkotika och spelberoende. Vi ska samarbeta för en trygg, sund och hälsosam miljö.

Ansvarig

Rektor

Undervisande
lärare

ANDTS-frågor ingår i undervisningen
utifrån läroplaner och ges en naturlig plats i
skolans ordinarie undervisning.

X

X

Elever, vårdnadshavare och personal
informeras i tillämpliga delar om skolans
drogpolicy och handlingsplan

X

X

Skolans personal ska erbjudas
återkommande fortbildning inom ANDT S

X

Det tobaksförebyggande programmet
Tobaksfri Duo ska erbjudas elever i årskurs
6 till och med årskurs 9 i samverkan med
Region Värmlands tandhälsa,
fritidsförvaltningen och näringsidkare i
kommunen.

X

Samordna ANDTS- föreläsningar för elever
i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet.

X

En plan ska upprättas för elev med
pågående missbruk. Detta ska ske
tillsammans med eleven, vårdnadshavare,
elevhälsan och socialsekreterare.

X

ANDTsamordnare

X

Fritidsledare

LFR

X

X

Årlig utvärdering och revidering av
handlingsplanen.

X

Handlingsplaner
Nedan är principer och rutiner för hur skolan ska agera vid misstanke om att en elev använder
tobak, alkohol, narkotika, doping eller har ett spelberoende och/eller vid akut påverkan i skolan.
Känner skolpersonalen oro för att någon elev riskerar att utvecklas ogynnsamt på grund av
användning av tobak, alkohol, narkotika eller doping ska detta anmälas till rektor. Detsamma
gäller om man ser detta kopplat till ett spelberoende. Vårdnadshavarna till omyndig elev ska
kontaktas samma dag.
Elevskåpen tillhör skolan. Om skolan misstänker att en elev förvarar något som kan störa
ordning och säkerhet i sitt elevskåp och eleven vägrar öppna det så kan skolan ändå öppna
skåpet. Vårdnadshavarna till omyndig elev ska kontaktas samma dag. Händelsen ska
dokumenteras (5 kap 22 - 24§ Skollagen). Utifrån skolans policy i arbetet mot droger kan det
förekomma att polis, i förebyggande syfte, genomsöker skolans lokaler och område med
narkotikahundar.

Doping
All användning av dopningspreparat är förbjuden (Lag om förbud mot vissa dopningsmedel
1§). Vid misstanke om att någon elev använder förbjudna kosttillskott eller dopningspreparat ska
detta anmälas skriftligen till rektor. Skolan kontaktar vårdnadshavaren och myndig elev
efterfrågas medgivande till kontakt med vårdnadshavare. Skolan gör en orosanmälan (14 kap 1§
Socialtjänstlagen) till socialtjänsten. Påträffas dopingpreparat kontaktas även polisen.

Tobak
Definition: tuggtobak, snus (även nikotinfritt) och rökning av tobak, e-cigaretter och vattenpipa.
Upptäcker skolpersonal att någon använder tobak på skolans område eller i skolans verksamhet
informerar vi att tobaksförbud gäller på skolans område (6 kap 2§ Tobakslagen). En skriftlig
anmälan lämnas till rektor och vårdnadshavare kontaktas. För gymnasiet – se respektive skolas
tobakspolicy.

Alkohol
Upptäcker skolans personal att en elev är påverkad i skolan, på skolans område eller i områden
i övrigt där skolan bedriver verksamhet ska den berörda personalen ta undan eleven från
verksamheten. Vårdnadshavaren kontaktas för hämtning av omyndig elev. Myndig elev
efterfrågas medgivande till kontakt med vårdnadshavare. Fås inte samtycke avvisas eleven från
skolan. Händelsen anmäls till rektor och misstänker man langning kontaktas polisen. Skolan gör
en orosanmälan (14 kap 1§ Socialtjänstlagen) till socialtjänsten.

Narkotika
Upptäcker skolans personal att en elev är påverkad i skolan, på skolans område eller i områden
i övrigt där skolan bedriver verksamhet ska den berörda personalen ta undan eleven från
verksamheten och kontaktar polisen. Därefter kontaktas vårdnadshavare i samråd med polisen.
Vid misstanke om att en elev använder droger ska socialen kontaktas direkt. Berörd personal
skriver anmälan till rektor om händelsen. Elevhälsan informeras. Skolan gör en orosanmälan
(14 kap 1§ Socialtjänstlagen) till socialtjänsten.

Försäljning av droger
Påträffar skolans personal droger i skolans miljö eller om en elev nyttjar droger ska man göra en
polisanmälan samt en anmälan till socialtjänsten (14 kap 1§ Socialtjänstlagen) och
vårdnadshavare kontaktas. Elevhälsan ska sammankallas. Efter samråd med polis och
socialtjänst vidtar skolan de åtgärder som bedöms nödvändiga. Misstänker man att elev nyttjar
droger skall socialen kontaktas. Misstänker man att personer som inte hör till skolans
verksamhet är i skolan eller skolans närhet och säljer droger ska en polisanmälan göras och
möjligheter till försäljning skall störas. Skolan är ingen offentlig plats.

Spel
Misstänker skolans personal att en elev kan vara spelberoende eller spelar om pengar på skoltid
ska skolan kontakta vårdnadshavare och en orosanmälan till socialtjänsten ska göras (14 kap 1 §
Socialtjänstlagen).

