
   

  

 
Alkohol- och drogpolicy 
Fastställd av skolledningen den 190111 

 
Skollagen (SL) 5 kap. Trygghet och studiero, 3 § fastställer att ’Utbildningen 
ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero’.  
 
Gamlebygymnasiet accepterar inte alkohol eller andra droger på skolans område. 
Alkohol eller andra droger får ej förvaras eller förtäras på skolan.  
 
Alkohol– eller drogpåverkad elev får inte vistas på skolan. Skolans personal skall vid 
misstanke om alkoholpåverkan låta elev blåsa i alkoholmätare. Vägrar elev att blåsa 
räknas detta som en överträdelse av skolans ordningsregler och hanteras där efter.  
När elev ertappas med att vara alkohol- eller drogpåverkad informeras alltid 
vårdnadshavare, rektor, skolsköterska, mentor, kurator och internatföreståndare. 
Skolans personal ringer då till elevens vårdnadshavare. Vårdnadshavare får då 
hämta hem eleven. Har vårdnadshavare inte möjlighet att hämta eleven avgör 
vårdnadshavare tillsammans med skolans personal hur eleven ska tillbringa natten.  
Vid misstanke om drogpåverkan kräver skolan drogtest via sjukvården. Elev som har 
uppträtt alkohol- eller drogpåverkad på skolan erbjuds alltid hjälp via skolsköterska, 
kurator och sjukvården.  
 
Överträdelse av skolans alkoholpolicy medför alltid konsekvenser enligt skolans 
ordningsregler. Vid första tillfället ska eleven blåsa i alkoholmätaren varje dag under 
12 veckor. Vårdnadshavare kontaktas och eleven har samtal med kurator. Vid andra 
tillfället ska eleven blåsa i alkoholmätaren varje dag under 20 veckor. 
Vårdnadshavare kontaktas och eleven har samtal med kurator. Upprepas 
överträdelsen avstängs eleven från internatet resten av studietiden. Vårdnadshavare 
kontaktas och eleven har samtal med kurator. Skolan gör en orosanmälan till 
Socialtjänsten. Vårdnadshavare kontaktas alltid då eleven är under 18 år. Är eleven 
över 18 kontaktas vårdnadshavare efter samtycke av eleven. 
 
Vid skälig misstanke om alkohol- eller droginnehav har skolan rätt att, i elevens 
närvaro, visitera elevskåp och elevrum (se även internatets hyreskontrakt).  
 
För kontroll av skolans Alkohol- och drogpolicys efterlevnad när det gäller narkotika 
kan skolan komma att använda polisens ungdomsgrupp och polisens sökhundar för 
att söka igenom skolans internatrum samt övriga lokaler. 
 
Upptäcker skolans tjänstgörande personal minderårig elev som uppträder berusad 
utanför skolans område informeras vårdnadshavare. 
 
 

 


