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Mål
Arlandagymnasiet ska vara en drogfri skola. Vårt mål är att alla elever ska ha en
drogfri skoltid. Vi vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en
möjlighet att nå bästa möjliga resultat och erbjuda en trygg och trivsam
arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra
arbetsplatser. Droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde, utan
påverkar även studieresultaten negativt. Vi arbetar därför aktivt med att skapa
miljöer som främjar elevernas lärande.
Vår policy ska vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot
användandet av droger.
Denna policy grundar sig på en kombination av tydliga regler, konsekvenser,
omtanke och stöd. Vårt arbetssätt bygger på intern och extern samverkan i syfte
att det ska vara svårt att använda droger och lätt att få stöd i att sluta och tacka
NEJ till droger

Grundläggande lagstiftning
➢ FN:s barnkonvention
Barn (under 18 år) ska skyddas från att använda droger.
➢ Narkotikastrafflagen
Alla droger för annat än medicinskt och vetenskapligt bruk är förbjuden.
➢ Skollagen
Enligt skollagen ska elevhälsan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas
lärande, utveckling och hälsa.
Rektor har rätt att vidta disciplinära åtgärder om en elev inverkar negativt på övriga
elevers trygghet och studiero.
➢ Arbetsmiljölagen
Skolan är skyldig att vidta åtgärder som är nödvändiga för att förebygga att elev er
utsätts för ohälsa eller olycksfall.
➢ Socialtjänstlagen
Alla som arbetar inom skolan har en anmälningsskyldighet vid misstanke om att en
elev far illa
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Förebyggande arbete
Tydlig information till all personal, samt elever och föräldrar om Arlandagymnasiets
drogpolicy och samverkande arbetssätt.
Mentor har ett tidigt utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare för att
skapa goda relationer mellan eleven, hemmet och skolan.
Mentor följer noggrant upp elevernas närvaro och studieresultat.
Stockholmsenkäten som kartlägger drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt
risk- och skyddsfaktorer utförs vartannat år i åk 2 på gymnasiet. Denna utgör en
viktig plattform för skolans drogförebyggande arbete.
Elevhälsan bidrar aktivt både enskilt och i samverkan med elever, lärare och
skolledning till att skapa miljöer i skolan som främjar elevernas lärande, utveckling
och hälsa.
Vi strävar efter en trygg och trivsam arbetsmiljö och har flera elevcoacher anställda
som aktivt arbetar ute i skolan för att skapa ett gott klimat bland eleverna.
Arlandagymnasiet arbetar aktivt för att en regelbunden samverkan sker
tillsammans med Polis, Behandlande enhet och Socialtjänst i förebyggande syfte.

Åtgärder
Vid oro för droganvändande kontaktas elevhälsa och/eller skolledning. En
kartläggning görs av elevens skolsituation såsom närvaro/frånvaro, studieresultat,
attityd och umgänge i samverkan mellan mentor, elevhälsa och rektor. Ett
samarbetskontrakt tecknas med utgångspunkt från den samlade orosbilden runt
eleven tillsammans med ett tydligt erbjudande om stöd och hjälp. Kontraktet
tecknas tillsammans med elev och vårdnadshavare (då eleven är under 18 år). En
tät samverkan sker sedan mellan elev, förälder, skolan och den behandlande
enheten, samt i vissa fall även med Socialtjänst och Polis.
En separat arbetsgång visar de olika stegen och hur skolan går vidare vid oro för
droganvändande.
Om en elev bedöms vara drog- eller alkoholpåverkad i skolan eller under
praktik/APL tillkallas polis och vårdnadshavare kontaktas. Vid
alkoholpåverkan kontaktas i första hand vårdnadshavare. Eleven tas
omedelbart ur verksamheten
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