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Policy
Donnergymnasiet - en skola fri från alkohol, narkotika,
doping och tobak
Elever och personal har rätt till en god arbetsmiljö vilket förutsätter en skolan fri från tobak,
alkohol och andra droger. Detta innebär att ingen får ha med sig alkohol / droger till skolan
eller vara påverkad i skolan. Rökning är förbjudet på skolans område.
Donnergymnasiet är en skola som kännetecknas av hög trivsel där elever och personal
tillsammans bidrar till en bra skola. Vi undersöker systematiskt elevernas trivsel, hälsa och
känsla av samhörighet. Det är viktigt för oss att våra elever får bästa möjliga förutsättningar
för inlärning och vi vill därför skapa en trygg skola fri från droger. En plats där eleverna kan
växa och utvecklas till självständiga individer på ett hälsosamt och hållbart sätt.
Vårt mål med det drogförebyggande arbetet är att stödja Donnergymnasiets elever till en så
god hälsa att de utifrån trygghet i sig själva väljer att avstå från att börja med någon form av
drog. Vi önskar att de som ändå är i behov av stöd att avstå/sluta använda alkoholnarkotika- doping- eller tobakspreparat vänder sig till oss för vägledning.

Lagstiftningen
Lagstiftningen är mycket tydlig när det gäller skolans skyldigheter att hålla skolan ren från
tobak, alkohol och andra droger.
Langning av alkohol, narkotika och dopingpreparat är en kriminell handling och skall
anmälas av rektor till polis. Likaså får inte narkotiska preparat, som ej förskrivits av läkare,
eller dopingpreparat användas eller innehas enligt svensk lagstiftning. Vare sig på
skolområdet eller någon annanstans. Elever under 18 år får enligt svensk lagstiftning inte
köpa tobak. Signalen är att omyndiga inte bör röka eller snusa.

Handlingsplan
Syfte
Främja hälsa hos alla elever och tidigt upptäcka ungdomar i riskzon eller som hamnat i
missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat eller tobak. Att ha verksamma rutiner samt
att skapa goda förutsättningar för samverkan mellan skola, elev, vårdnadshavare, Mini
Maria och socialtjänst för elever i riskzon eller i missbruksproblematik.

Mål
Att vara en skola fri från alkohol, tobak och andra droger samt att ge stöd och vägledning till
elever som behöver hjälp att sluta använda dessa medel. Att tillsammans skapa
förutsättningar för att eleven ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning.

Åtgärder för att uppnå målen
Eftersom forskningen (Hübinette 2016) visat att det hälsofrämjande arbetet på en skola är det
som bäst förebygger användandet av alkohol, narkotika, doping och tobak väljer vi på
Donnergymnasiet att:
*Dagligen sträva efter att skapa en anda av förtroende, tillit och respekt.
*Elever, vårdnadshavare och skolpersonal ska informeras om skolans drogpolicy vid läsårets
början. Här lyfts elevens egna ansvar för sin hälsa, skolans ansvar att arbeta främjande och
förebyggande och föräldrarnas viktiga roll i att förebygga tidig alkohol- tobaksdebut.
*Arbeta förebyggande genom goda samtal kring ämnet i såväl undervisning, mentorssamtal,
skolgemensamma aktiviteter, informationsmöten, dialogcaféer mm. Samt via
attitydpåverkan och uppmuntran till hälsosamma val och hälsofrämjande aktiviteter.
*Registrera elevernas närvaro dagligen och uppmärksamma frånvaro. Mentor följer
skyndsamt upp frånvaro vi inte förstår orsaken till, med eleven och dess vårdnadshavare
(om eleven är under 18 år). Vid behov deltar biträdande rektor.
* Regelbundet kartlägga situationen kring tobak, alkohol och andra droger bland eleverna
på Donner med hjälp av Göteborgs stads drogvaneundersökning och vid hälsosamtal.

*Säkerställa att skolan är en drogfri zon. När en elev disponerar ett av skolans skåp eller
utrymmen kan skolan undersöka skåpet/utrymmet om man misstänker att droger, alkohol
eller annat otillåtet förvaras där. Detta ska om möjligt göras med eleven närvarande.
*Tidigt försöka uppmärksamma tecken på missbruk och snabbt sätta in resurser i syfte att
bryta missbruket. Det du som kompis, anhörig eller lärare särskilt bör uppmärksamma är
beteendeförändringar såsom hög frånvaro, trötthet, omotiverad ilska eller likgiltighet.
*Vid uppkommen oro efterfråga att eleven genomför drogtest. Detta för att säkerställa
drogfrihet eller vid positiv testning för att upprätta handlingsplan och starta kontakt med
Mini-Maria eller likvärdig verksamhet i den kommun eleven är folkbokförd. Vårdnadshavare
informeras om eleven är under 18 år och samverkan mellan familj, skola socialtjänst och
missbruksvård eftersträvas alltid.
*En tillgänglig elevhälsa. Kontakta gärna skolsköterskan eller kuratorn om du är orolig för en
kamrat, en elev eller din ungdom.
Kontaktuppgifter: Rektor Pernilla Liljeberg 0768-852303
Skolsköterska 0768-852304
Skolkurator Linda krabbe 0768-852305

Donnergymnasiets drogförebyggande arbete grundar sig på flera
lagar och förordningar
Skollagen (2010:800), 5 kap §17-24
Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden med mera
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap 2§
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 25 kap
Generalklausulen -offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 10 kap 27§
Gymnasieförordningen 6 kap § 22-25

Samverkan
På skolan samverkar vi med vårdnadshavare/ anhöriga i frågor som rör ANDT. Bland annat
genom dialogcafé, ett forum som riktar sig till vuxna med ungdomar på skolan. Dessa
dialogcafeer har olika teman bl a ANDT och annonseras på hemsidan och i schoolsoft.
Donner samverkar med Mini-Maria och bjuder in dem regelbundet för att informera om sin
verksamhet och om ungdomars drogvanor utifrån Göteborgs Stads drogvaneundersökning.
Mini-Maria Göteborg består av fyra lokala öppenvårdsmottagningar för ungdomar upp till
21 år, som har frågor eller bekymmer som rör alkohol, narkotika eller andra droger.
Mini-Maria erbjuder information, rådgivning och behandling både för individen samt dennes
familj. På Mini-Maria arbetar socionomer, sjuksköterska, psykolog, läkare och barnmorska.
Skolans personal utbildas också i frågor som rör ANDT, senast vt 2018 av riksförbundet
narkotikafritt samhälle.
För information och rådgivning kan du som elev /anhörig vända dig till Mini-Maria Hisingen
031-3679315 eller sök på någon av dessa hemsidor.
www.minimaria.se

www.rns.se

www.drugsmart.com

www.fmngoteborg.com

Direkta åtgärder
Påverkad elev
*Om elev upplevs påverkad i skolan ska omedelbart rektor och personal från elevhälsan
kontaktas.
*Vårdnadshavare/närmast anhörig kontaktas direkt och ombeds hämta eleven alternativt
skickas hem på säkert sätt. Om elev ej samarbetar kan polis tillkallas för att bedöma
situationen.
*Överenskommelse fattas med den unge och dess vårdnadshavare om omedelbara
åtgärder, ex drogtest. Tid för uppföljning bokas in med rektor och någon ur elevhälsan där
åtgärdsplan upprättas. Orosanmälan till socialtjänsten sker alltid om eleven är under 18 år.

Vid misstanke om eller oro för droganvändning och
alkoholmissbruk

1. Vid oro för eller misstanke om att en elev använder droger kontakta omgående
elevens mentor som skyndsamt samlar in information från källan, stämmer kort av
oron med kollegor och elevhälsan. Orolig vårdnadshavare eller kamrat kan vända sig
direkt till någon i elevhälsoteamet: rektor, skolsköterska eller kurator.
2. Rektor informeras av informationsbäraren via kort mail. Rektor övertar därmed
ansvaret för vidare hantering av ärendet.
3. Rektor tillkallar elevhälsoteamet som tillsammans kartlägger och bedömer situationen
utifrån den information mentorn kan ge. Här kan beslut fattas om avvaktan eller att
gå vidare med samtal med eleven.
4. Ett samtal genomförs med eleven för att skingra oron. Rektor och delar av
elevhälsoteamet deltar i mötet. Eleven ombeds själv prata med sina vårdnadshavare
och är eleven omyndig kontaktas därefter elevens vårdnadshavare.
5. Beroende på om eleven medger missbruk eller inte kommer olika handlingsvägar att
inledas.
6. Eleven erbjuds att lämna ett drogtest på SU, klinisk kemi. Eleven kan avböja eller
acceptera detta erbjudande. Avböjer eleven och oron/misstanken kvarstår görs en
orosanmälan till socialtjänsten.
7. Ett genomfört drogtest kan antingen vara negativt eller positivt.
8. Om drogtestet visar ett negativt resultat avskrivs oron tillsvidare och en uppföljning
planeras av rektor. Om drogtestet visar ett positivt resultat och eleven är omyndig
skall en orosanmälan göras till socialtjänsten enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§,
skollagen 29 kap 13§. Notera att orosanmälan kan göras även när eleven är myndig.
9. En åtgärdsplan utarbetas av rektor och elevhälsoteam tillsammans med elev och
dennes vårdnadshavare. Detta sker skyndsamt och elev och vårdnadshavare erbjuds
att fylla i en samverkans blankett för att upphäva sekretessen mellan socialtjänst,
provtagningsenheten och skolans EHT-team. För att möjliggöra samordning av och
information om planerade stödinsatser hos Mini-Maria och ev provtagningsresultat.
10. Uppföljning av åtgärderna planeras av rektor och genomförs av rektor tillsammans
med EHT.

