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Gamlebygymnasiets alkohol och drogpolicy 
Beslutad av rektor 2020-04-28 
 
Policyn gäller elever och studerande vid Gamlebygymnasiet. Rörande personal vi skolan 
hänvisas till arbetsmiljöstiftningen och hushållningssällskapets interna dokument.  

 
SKOLANS MÅL 
 

- Att förhindra missbruk av alkohol, läkemedel och bruk av narkotika bland elever. 

- Att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan som grundar sig på ett missbruk. 

- Att motverka konflikter och utslagning i skolan på grund av ett missbruk. 
 
SKOLANS STRATEGIER 
 

- att arbeta för att bygga upp självförtroende och stärka självkänslan bland elever. Detta sker 
genom temadagar och fortlöpande värdegrundsarbete inom den ordinarie undervisningen. 

- att informera elever och personal om särskilda tecken för att upptäcka ett alkohol- och 
drogmissbruk. 

- att omgående agera då personal misstänker att elev experimenterar med alkohol eller droger.  
 

 
Om myndig elev misstänks för alkohol- eller drogmissbruk, får inte 
vårdnadshavare kontaktas utan elevens medgivande. Vårdnadshavare får 
inte heller kontaktas vid anmälan till socialtjänsten om myndig elev 
misstänks för drogmissbruk, dock kan befattningshavare efter noggrant 
övervägande använda sig av OSL kap 12 § 2. 
 

 
 
VID MISSTANKE OM MISSBRUK 
 

- all personal har skyldighet att omgående informera rektor då hen misstänker att elev använder 
alkohol eller droger. Rektor har skyldighet att omgående utreda misstankar om att elev 
använder alkohol eller droger enligt följande rutin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2 

 

 

 
 

RUTIN 
 
Vid missbruk, alternativt vid misstanke om missbruk, av alkohol och narkotika 
bland elever vid Gamlebygymnasiet. 
 
 

 
Om anmälan kommer från annan elev får denne vara anonym. Detta gäller dock 
inte personal på skolan. Se socialtjänstlagen § 71 om tjänstemans 
anmälningsskyldighet. (Bilaga 2) 
 

 
 
Droginnehav och/eller alkoholinnehav på skolan 
 

• Vid skälig misstanke om innehav eller bruk av alkohol eller droger har skolan rätt att visitera 
elevskåp och elevrum (se även hyreskontrakt). 

• Vid misstanke om alkoholpåverkad elev ska eleven blåsa i alkoholmätaren. Vägrar eleven blåsa 
i mätaren räknas detta som att eleven är drogpåverkad och hanteras enligt Skollagen 5 kap och 
skolans ordningsregler. 

• Vid misstanke om drogpåverkad elev ska drogtest göras på Varvets missbruksenhet i 
Västerviks kommun. Eleven ska lämna urinprov/drogtest hos vuxenenheten Varvet, Södra 
Varvsgatan 19. Telefonnummer: 0490-25 52 25. Vägrar eleven att göra testet räknas detta som 
att eleven är drogpåverkad och hanteras enligt Skollagen 5 kap och skolans ordningsregler. 

• Rektor informerar vårdnadshavare till minderårig elev om att skolans personal kommer att ta 
med eleven till Varvet. Skolan åker alltid till Varvet med två personal. I de fall eleven är 
myndig får vårdnadshavare kontaktas under förutsättning att eleven ger sitt samtycke.  

• Innehav eller bruk av alkohol/droger eller andra substanser medför alltid konsekvenser 
skollagen kap 5 och skolans ordningsregler. 

• Elev som är påverkad av alkohol och/eller droger får inte vistats på skolan och stängs 
omgående av från undervisning enligt Skollagen kap 5. Vid positivt drogprov upprättar rektor 
dessutom en orosanmälan och kontaktar socialtjänsten i elevens hemkommun.  

• Eleven och vårdnadshavare (till omyndig elev) kallas skyndsamt till samtal tillsammans med 
rektor och/eller representanter från Elevhälsan samt eventuellt personal från socialtjänst och 
polis. Vid samtalet med elev och vårdnadshavare talas om det inträffade. I detta samtal deltar 
rektor och personal från elevhälsan. Samtalet ska handla om hur man ska fortsätta efter den 
inträffade händelsen och om behov av hjälp och vård för eleven. Elev och vårdnadshavare 
informeras om att sekretessen bryts vid fara för liv och hälsa, vilket drogmissbruk anses vara. 
Avtal om att bryta sekretess upprättas (bilaga 2). 

• Elevhälsans personal finns som extra stöd på skolan för eleven. 

• Elever som ertappas med att använda eller sprida droger/alkohol på skolan ska vid behov 
rapporteras till polisen, tel: 11414.  
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• För att kontrollera att skolans alkohol- och drogpolicys följs när det gäller narkotika kan 
skolan komma att använda polisens sökhundar för att söka igenom skolans internatrum samt 
övriga lokaler och markområde.  

• Beroende på elevens studiesituation kan åtgärdsprogram komma att upprättas av skolan i 
samverkan med elev och vårdnadshavare.   

 

VID DROGPÅVERKAN – AKUT INSATS 

 

- vid behov kontaktar personal polisen, tel: 112 (uppge – vi har en drogpåverkad elev, kom hit). 

- underrätta rektor omgående. 

- rektor kontaktar vårdnadshavare omedelbart. Informerar om att polisen kontaktats. 

- Rektor upprättar orosanmälan och kontaktar socialtjänsten.  

- dokumentera händelsen. 

- informera elevhälsans personal. 

- om polisen inte kan komma, kontakta sociala jouren, tel: 0490-25 50 52. Efter kontorstid, sök 
sociala jouren via polisens växel, tel: 114 14. 
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Bilaga 1 

 

Socialtjänstlagen § 71 

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 
till en underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 
en underårigs skydd. Detta gäller även den som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan 
anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För 
familjerådgivningen gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. 

De som är verksamma inom familjerådgivningen är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de in sin verksamhet får kännedom om att en underårig utnyttjas sexuellt 
eller misshandlas i hemmet. 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att 
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen av underårigs 
behov av skydd. 
 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) 
 
OSL kap 10 

27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en 
myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det 
intresse som sekretessen ska skydda. 

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a och 8 §§, 25 kap. 1-8 §§, 26 kap. 
1-6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 
kap. 2 och 5 §§. 

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förordning. Lag 
(2018:220). 

28 § Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om 
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. 

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess 
finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV-VI. 
 
OSL kap 12 

2 § En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, 
om inte annat anges i denna lag. 
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Bilaga 2 

 

Samtycke 

- Härmed samtycker jag/vi till att kontakter och samarbete kan ske mellan Gamlebygymnasiet 
och nedanstående parter. 

 

- Myndighetsenheten, socialtjänsten (i elevens hemkommun) 

- Polisen 

- Familjeenheten, socialtjänsten (i elevens hemkommun) 

- Missbruksenheten Varvet i Västerviks kommun 

Samtycket avser att uppgifter får kommuniceras mellan ovanstående gällande elevens sociala 
situation med stöd av 12 kap 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 OSL). 

 

 

Samtycket kan när som helst återkallas. 

 

 ___________________________    
  Datum och ort 
 
 

 ___________________________   _______________________  
  Elev  Personnummer 

 

 

 ___________________________   _______________________  
  Vårdnadshavare  Vårdnadshavare 

 

 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 OSL) 

12 kap 2 § (Hävande av den enskilde) 

”En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som om inte annat anges i denna lag. Om en 
enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne 
lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som 
inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska 
myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut.” 
 

 


