GODKÄNNANDE AV DROGTESTER PÅ GYMNASIESKOLAN
Vi har yrkesutbildningar med många praktiska moment där en säker arbetsmiljö är något som vi värdesätter för
elever och personal. Vi vill också att elever på vår skola ska ha goda förutsättningar att lyckas med sina studier.
Därför strävar vi efter en drogfri skola och tar avstånd från alla droger. I skolans drogpolicy (finns på hemsidan)
finns fullständig information och där kan du läsa mer om hur skolan arbetar mot droger.
I vår drogpolicy framgår att skolan gör drogtester. Dels vid oro eller misstanke kring att en elev skulle använda
droger och dels slumpmässiga tester utan att oro finns.

•

Oro eller misstanke: Oro kan uppstå pga. iakttagelser, inkomna uppgifter eller ett förändrat beteende i
form av hög frånvaro, fallande studieresultat, trötthet och likgiltighet. Vi pratar med eleven utifrån
oron och ibland vill vi att eleven gör ett drogtest (urinprov) i samband med situationerna ovan. Skolan
kan inte tvinga någon att lämna drogtest.

•

Slumpmässiga tester: För att jobba mot en säker arbetsmiljö i skolan görs slumpmässiga tester på hela
klasser eller på enskilda individer. Det kan vara inför APL eller farliga moment i undervisningen.
Drogtester förekommer även i arbetslivet och vi ser detta arbete som en god förberedelse inför det.
Testerna är frivilliga men kan vara en förutsättning för att få delta i praktisk undervisning/APL.

Har ni frågor gällande skolans drogpolicy eller drogförebyggande arbete kontakta gärna Fia Staffan, rektor med
ansvar för Elevhälsan på tel nr 0251-597015.
För elever som inte fyllt 18 år krävs att BÅDA vårdnadshavare lämnar sitt medgivande till testerna. Vi vill därför
be om er underskrift för medgivande till drogtester.
__________________________________________________________________________________ ________
Jag som vårdnadshavare godkänner att skolan under gymnasietiden kan ta drogtester enligt ovan.

Elevens namn: ……………………………………………………………………………………………..…. Klass: ……………………………….

Ort och datum: ................................................

........................................................................................................... ....................................................................................................................
......
.......

Vårdnadshavarens namnunderskrift

Vårdnadshavarens namnunderskrift

..................................................................................

.........................................................................................

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Älvdalens Utbildningscentrum AB
Postadress: Box 54, 796 22 Älvdalen • Besöksadress: Buskoviusvägen 7, Älvdalen
Växel: 0251-59 70 00 • E-mail: info@alvdalen.com • Webbsida: www.alvdalen.com

Datum 2021-06-30

DROGPOLICY OCH HANDLINGSPLAN
FÖR
ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM
Information till elever, föräldrar, personal och andra berörda om
nolltolerans mot droger i skolan.
Policy
•

Skolan är en drogfri arbetsplats.

•

Alla medarbetare vid Älvdalens Utbildningscentrum skall vara alkohol- och drogfria i sina
respektive arbetssituationer.

Handlingsplan
•

Vid Älvdalens Utbildningscentrum bedrivs ett systematiskt drogförebyggande arbete i syfte
att informera om drogernas negativa effekter på individ, grupp och samhälle.

•

All personal och alla elever ska vara väl förtrogna med vår drogpolicy.

•

I början av varje läsår behandlas drogpolicy och handlingsplan av mentor och elever i alla
klasser.

•

Vårdnadshavare eller försörjningsansvarig 1 skall informeras om vår drogpolicy och
handlingsplan.

•

Drogtest kan tas på elev som är inskriven på skolan när skälig misstanke om drogpåverkan
föreligger. Samtycke inhämtas.

•

Även slumpmässiga drogtester genomförs för att arbeta för en säker arbetsmiljö. Samtycke
inhämtas.

•

Samtycke för ovanstående drogtester inhämtas från vårdnadshavare för omyndig elev för
hela gymnasietiden på särskild blankett vid skolstart i åk 1. Samtycke från eleven inhämtas
vid varje provtillfälle.

Vid misstanke om drogaktivitet lägger vi stor vikt vid snabb handläggning så att:
•

Annan orsak till påverkan hos eleven ska uteslutas.

•

Omedelbar kontakt tas med vårdnadshavare eller försörjningsansvarig.1

•

Rektor sammankallar snarast till elevhälsokonferens.

•

Under elevhälsokonferensen överenskommes om en individuell handlingsplan med tydlig
ansvarsfördelning.

•

Socialtjänsten kontaktas vid behov.

1

För myndiga elever (över 18 år) som fortfarande bor hemma kommer information att lämnas till hemmet då
drogproblem kan få familjeekonomiska konsekvenser och föräldrarna är försörjningsansvariga så länge berörd
elev går i gymnasieskolan.
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Vid konstaterad drogaktivitet
•

Elevhälsokonferens anordnas och utredning görs enligt skollagen 5 kap. 9-10 §§.

•

Individuell handlingsplan upprättas och aktiveras.

•

Socialtjänsten och polis kontaktas.

•

Frågor om behandling hänskjuts till socialtjänsten.

•

Elevhälsoteamet håller sig, efter samtycke från vårdnadshavare och/eller elev, fortlöpande
informerad om behandlingsresultat via behandlingsenhet respektive socialtjänst.

•

Berörd personal hålls informerad efter samtycke från vårdnadshavare och/eller elev.

•

Om missbruk fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ fortsätter tillämpningen av
skollagen 5 kap. 6-23 §§.

Åtgärder när elev är drogpåverkad
•

En akut drogpåverkad elev skall efter kontakt med vårdnadshavare eller försörjningsansvarig
avvisas från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt.

•

Vid behov av hemresa bekostar eleven själv sådan.

•

Polis kontaktas.

•

Rektor kallar till elevhälsokonferens.

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger
•

Skolledning och elevhälsoteam kontaktas.

•

Elevhälsokonferens anordnas och utredning görs enligt skollagen 5 kap. 9-10 §§.

•

Individuell handlingsplan upprättas och aktiveras.

•

Socialtjänsten kontaktas.

•

Rektor gör polisanmälan.

Planen fastställd av rektor

Fia Staffan
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