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HANDLINGSPROGRAM I ALKOHOL- OCH
DROGFRÅGOR vid Hjalmar Strömerskolan samt
elevhemmet Sörgård, Strömsunds kommun
Definition
 Med droger avses alkohol, narkotika och lugnande medel/sömnmedel som
är narkotikaklassade.
 En annan grupp är medel som används vid sniffning samt anabola steroider
och andra dopningsmedel.

Syfte
 En drogfri arbetsmiljö i skolan
 Förhindra missbruk
 Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan orsakade av alkohol, narkotika, läkemedelsmissbruk eller dopning.

Mål


Målet är att Hjalmars Strömerskolan ska vara en trygg miljö där eleven ska kunna ges de
bästa förutsättningar för att slutföra utbildningen med en gymnasieexamen.

Hjalmar Strömerskolans förebyggande arbete
Aktuell forskning har visat att elever som trivs och fungerar väl i skolan löper mindre risk att utveckla olika typer av problem och drogmissbruk. Utifrån detta arbetar Hjalmar Strömerskolan aktivt
genom att skapa ett gott skolklimat och främja en god lärandemiljö. Skolan förebygger narkotikamissbruk genom att väl utföra skolans kärnuppdrag, vilket innebär att utveckla ungdomars kompetenser. Genom systematiskt kvalitetsarbete förbättrar skolan sitt kärnuppdrag genom att regelbundet
hämta in uppgifter om elevers upplevelser av arbetsmiljön i skolan, deras hälsa och hälsovanor, prestationer och elevens närvaro. Sedan 2016 har Hjalmar Strömerskolan infört en alkohol och drogfri
skolavslutning. I det förebyggande arbete har Hjalmar Strömerskolan ett samverkansavtal med polisen som regelbundet kommer till skolans lokaler med droghundar. Syftet är att skolan ska vara en
drogfri miljö. Skolans drogpolicy ska vara känd för alla på skolan samt av elevernas föräldrar.
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Handlingsplan
Vid misstanke eller oro om alkohol
eller drogpåverkan.

Vid uppenbar alkohol eller drogpåverkan.

Skolledning skall alltid kontaktas
fortast möjligt. Skolledningen kontaktar skolsköterska eller kurator.

Vid uppenbar drogpåverkan
kontaktas polis och vårdnadshavare för omyndig elev.

Skolledare, kurator alt. skolsköterska har samtal med elev. I samtalet planeras för hur eleven ska
komma hem tryggt och säkert.

Vårdnadshavare kontaktas för
omyndig elev.

Drogtest på Hälsocentralen, alkoholtest på Hjalmar Strömerskolan.

Eleven samtycker till drog/alkoholtest

Negativ test

Vid positiv test

Eleven samtycker inte till drog/alkoholtest kvarstår misstanke

Anmälan om oro till socialtjänsten

Rektor beslutar om individuell handlingsplan för fortsatt undervisning och tar ställning till
följande. Hur ska undervisningen bedrivas vid teoretiska program? Går det att bedriva
undervisning med eleven i klassrummet? Hur ska undervisningen bedrivas vid yrkesprogrammen? Hur bedrivs de praktiska momenten vid yrkesprogram under tiden eleven inte
kan uppvisa ett negativt drogtest? Avstängning från praktiska moment och APL?

Uppföljning

Droginnehav polisanmäls alltid
Strömsunds kommun  Hjalmar Strömerskolan  Box 520  833 24 Strömsund
Växel 0670-161 00, Direkt 0670-161 85  Telefax 0670-161 77  Bankgiro 991-1918
hjalmar.stromerskolan@stromsund.se  hjalmar.nu

3
Reviderad 2019-06-26

Jag har tagit del av Hjalmar Strömerskolans drogpolicy och handlingsplan

………………………………………….
Elevens underskrift

………………………………………………..
Vårdnadshavares underskrift

……………………………………………….
Vårdnadshavares underskrift

Skrivs under och lämnas till mentor
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