Drogpolicy Göinge utbildningscenter för vuxna
Vår skola vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning och erbjuda en trygg, säker och
drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats liksom andra arbetsplatser med krav och
skyldigheter. Användning av droger är en risk för den enskilde eleven men också för andra
elever och personal. Användning av droger kan påverka elevens motivation, studieresultat och
framtida yrkesliv. Därför verkar Göinge Utbildningscenter aktivt för en drogfri skolmiljö och
mot användning av droger i alla former. Enligt lag har skolan skyldigheter att vidta olika
förebyggande åtgärder men även att agera om droger förkommer i skolmiljön bland elever och
personal.
Syfte
Syftet med skolan drogpolicy är att:
• Förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika.
• Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan.
• Förbygga ohälsa, tillbud och olyckor.
• Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning av
droger.
Mål
•
•

Minska användningen av alkohol, tobak eller narkotika.
De insatser som görs enligt handlingsplanen leder till att eleven är drogfri, genomför
studierna och får det stöd som är möjligt.
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Regler
Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser och ska
vara rök-, alkohol- och drogfri. För elever och personal gäller.
• Tobaksrökning är förbjudet inom skolans område. Elever och personal är hänvisade till
rökrutan som ligger utanför skolans område.
• Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller droger eller ha kvarstående
påverkan/följdeffekter under skoltid
• Det är förbjudet att förvara, inneha, sälja och förmedla alkohol och droger på skolan.
• Användning, innehav eller försäljning av alkohol eller droger ska enligt lagen anmälas
till polisen.
Definition av droger
• Alkohol
• Narkotika(enligt lag otillåtna preparat)
• Tobak
• Dopingpreparat
• Andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i
berusningssyfte.
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Förebyggande insatser
Göinge Utbildningscenters förebyggande insatser syftar till att stärka skyddande faktorer och
minska risk faktorer. En skola som präglas av tillit och goda relationer, där eleverna känner sig
trygga, utvecklas och lyckas i sina studier är en viktig skyddsfaktor.
Policy
Skolans drogpolicy är det viktigaste verktyget i det förebyggande arbetet. Policyarbetet i sig har
en förebyggande effekt.
Samverkan
Samverkan med socialtjänst och polis i syftet att stärka arbetet med skolans drogpolicy.
Drogtestning
Eleven uppmanas att kontakta öppenvården för drogtest.
Narkotikahund
Samverkan med polis som undersöker skolan med hund efter skoltid.
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Studerande på vuxennivå
Kontakta skolledning som tar över ansvaret och meddelar övrig
elevhälsopersonal.

Skolledning och kurator har samtal med berörd elev. Eleven
avvisas från skolan. Polis tillkallas vid vägran. Polisanmälan görs
om eleven är påverkad eller om innehav av droger/alkohol
misstänks eller kan påvisas.

Eleven uppmanas att kontakta Individ- & Familjesupporten för
provtagning
Enhetschef 044-775 63 78 fältassistent 044-775 60 38, 044-775 63 70

Berörd personal informeras och Flexite anmälan görs.

Eleven återvänder till studierna när drogfrihet kan bevisas. Berörd
personal informeras då eleven är tillbaka.
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Personalen ansvarar:
1. Kontakta skolledning och elevhälsopersonal

Skolledningens ansvar:
2. Skolledningen och kurator har samtal med eleven. Eleven avvisas från skolan. Polis
tillkallas vid vägran att lämna skolan. Polisanmälan görs om eleven är påverkad eller
om innehav av droger/alkohol misstänks eller kan påvisas.
3. Eleven uppmanas att kontakta öppenvården.
4. Berörd personal informeras och Flexite anmälan görs.
5. Eleven återvänder till studierna när drogfrihet kan bevisas. Berörd personal informeras
då eleven är tillbaka.
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