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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 Katarina 
Gezelius, Elevhälsochef på tel nr 0251-597029. 

För elever som inte fyllt 18 år krävs att BÅDA vårdnadshavare lämnar sitt medgivande till testerna. Vi 
skickar därför detta till båda vårdnadshavarna.   

_________________________________________________________________________________ 

Jag som vårdnadshavare godkänner att skolan under gymnasietiden kan ta drogtester enligt ovan.  

 

 

Elevens namn:     Klass: 

 

Ort och datum:  

 
  

Namnunderskrift  

 

 

Namnförtydligande  


