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Inledning 
Skolan har ett ansvar att motverka bruk av droger bland eleverna. Skolan är en arbetsplats där både 
elever och personal har rätt till en trivsam och trygg arbetsmiljö. En god arbetsmiljö förutsätter att 
skolan är fri från tobak, alkohol och andra droger. Genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbete 
ska skolan bidra till att skapa goda livsvillkor för både elever och personal. Det är viktigt att skolan tar 
ansvar för tidigt upptäcka och ingripa mot missbruk samt att uppmärksamma annat ”riskbeteende” hos 
elever. 

Detta dokument ersätter tidigare drogpolicy och droghandbok för skolväsendet i Arjeplogs kommun. 

Mål 
Arjeplogs kommuns skolor och skolområden (se bilaga1) ska vara fria från tobak, alkohol och droger. 

• All personal ska vara väl informerad om skolväsendets ANDT-rutin. 
• All personal ska kontinuerligt få utbildning inom området. 
• Skolorna skall ha väl utarbetade rutiner vid misstanke om bruk och missbruk.  
• Elever och deras vårdnadshavare ska vara informerade om skolväsendets ANDT-rutin. 

Syfte 
Rutinen syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot alla former av bruk och missbruk av droger. 
En drog är en substans som verkar berusande/sinnesförändrande och/eller är beroendeframkallande. 

Målgrupp 
Denna rutin omfattar elever, personal, föräldrar och övriga vuxna inom skolväsendet i samband med 
aktiviteter i skolväsendets regi. 

Ansvar 
Rektor på respektive skola har det övergripande ansvaret för det drogförebyggande arbetet. 

Alla vuxna är förebilder för barn och ungdomar och har ett ansvar att bidra till en drogfri skolmiljö och 
hålla debatten kring attityder, normer och värderingar levande. 

Alla på skolan har ett ansvar att vara uppmärksamma och reagera vid misstanke om bruk eller missbruk.  

Mentorer/klasslärare har ett särskilt ansvar för att hålla kontinuerlig kontakt med sina elever och 
därigenom upptäcka och motverka bruk och missbruk. 

Uppföljning och utvärdering 
Rutinen utvärderas och revideras i början av varje ny mandatperiod. Utbildningschef är ansvarig för att 
utvärdering och revidering görs.
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Detta gäller på våra skolområden: 
Skolväsendet har både möjlighet till och ansvar för, att påverka barn och ungdomars attityder till droger. 
Ett sätt är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller i våra verksamheter. Vi följer svensk 
lagstiftning. 

Tobak 

Nolltolerans gäller mot rökning och snusning bland skolans elever på grundskolan. Gäller även E-
cigaretter. All rökning är förbjuden på skolgårdarna. Arjeplogs kommun uppmuntrar ett tobaksfritt 
ledarskap, vilket innebär att ingen vuxen i dessa miljöer bör använda tobak. 

Alkohol 

Nolltolerans gäller inom Arjeplogs skolgårdar och i samband med aktiviteter som sker i skolans regi. 
Detta gäller elever, personal, föräldrar och övriga vuxna. För elever under 18 år gäller detta även vid 
misstanke om alkoholkonsumtion på fritiden. Alkohol får inte förvaras inom skolgården. 

Sniffning, dopning och narkotika 

Nolltolerans gäller narkotika, dopning och sniffning. Hit räknas även narkotikaliknade preparat som 
inte är olagligförklarad ännu. Narkotika och dopningsmedel är i lag förbjudet att inneha eller 
användas. Detta gäller elever, personal, föräldrar och övriga vuxna. För elever gäller detta även vid 
misstanke om missbruk utanför skoltid. 

Samverkande insatser 
Arjeplogs skolor samverkar med socialtjänsten, hälsocentralen, polismyndigheten och andra viktiga 
samhällsaktörer. Insatserna inriktar sig till stor del på ett förebyggande arbete.  

Rektor kan be polisen att genomföra ett narkotikasök med hund i skolans lokaler i förebyggande syfte. 
Genomförandet ska ske vid en tidpunkt då elever inte vistas i skolan. Elever, vårdnadshavare samt all 
skolpersonal informeras om att skolans låsbara skåp och utrymmen lånas ut till elever under 
studietiden. Detta innebär att skolan har rätt att öppna skåpen om det finns en misstanke att det 
förvaras något som inte är tillåtet att förvara på skolan. 

Dessa lagar styr skolväsendets ANDT-rutin i Arjeplogs kommun: 

• Skollagen (2010:800) 
• Tobakslagen (1993:581) 

o säger att ”rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, 
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdom samt på skolgårdar och 
på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem”. Tobaksvaror får inte 
säljas eller langas till den som inte har fyllt 18 år. 

• Alkohollagen (2010:1622) 
o säger att försäljning, servering, lämnas som gåva eller erbjuda alkoholdrycker till 

personer under 20 år är förbjuden, om det inte gäller servering på restaurang eller 
försäljning av folköl, då det är 18 år som gäller. Den som gör detta gör sig skyldig till 
langning. 

• Narkotikastrafflagen (1968:64) 
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o säger att all hantering av narkotika (eget bruk, innehav, transport, förvara, sälja) är 
olaglig enligt svensk lag. Vad som är narkotika definieras i 8§ Narkotikalagstiftningen 
(1968:64). Den som innehar, brukar eller befattar sig med narkotika, om gärningen är 
uppsåtlig döms för narkotikabrott. 

• Lagen om dopingsmedel (1991:1969) 
• Sniffning (1999:42) 
• Arbetsmiljölagen 1 kap 1 och 3 §§(SFS 1977:1160) 

o säger att skolan skall ha en bra arbetsmiljö och är skyldiga att förebygga ohälsa och 
olycksfall. 

• Socialtjänstlagen 14 kap 1§ (2001:453) 
o säger att all personal som arbetar med barn och ungdom är skyldig att göra en anmälan 

till socialtjänsten vid misstanke om att barn/ungdom far illa, t ex genom användning av 
alkohol/narkotika. 

Skolans förebyggande arbete 
Det förebyggande arbetet riktar sig till alla elever, personal och vårdnadshavare. Ett snabbt ingripande 
vid misstanke om bruk, kan leda till att beteendet kan stoppas innan ett missbruk uppträder. 

• Alla elever och personal ska ha god kännedom om skolväsendets ANDT-rutin. Vid varje 
terminsstart får personalen en repetition av rutin och handlingsplanen. Nyanställd personal får 
information vid anställning. 
Ansvarig: Rektor 

• Undersökning av drogvanor görs varje läsår genom till exempel: 
- Skolsköterskans hälsosamtal med elever i år 7 samt gymnasiets år 1. 
- Drogvaneenkät år 9 och åk 2 på gymnasiet. 
Ansvarig: Skolsköterskan, kurator 

• Värdegrundsfrågor kring hälsa och droger ska finnas i undervisningen kontinuerligt för elever i 
skolväsendet 
Ansvarig: Rektor 

• Föräldrarna ska informeras om skolväsendets ANDT-rutin vid föräldramöten i år 1, 4 och 7.  
Samtliga vårdnadshavare skall informeras om att skolväsendets ANDT-rutin finns tillgänglig 
på kommunens hemsida. 

Ansvarig: Rektor 

• Genom hälsosamtal och motiverande samtal jobbar elevhälsan förebyggande och främjande 
med enskilda elever. 
Ansvarig: Skolsköterskan, kurator 

• Skolväsendets personal ska agera tidigt på signaler om ”riskbeteenden”. (till exempel. skolk, 
mobbning eller situationer där droger kan förekomma) och skyndsamt anmäla oro till rektor. 
Ansvarig: All personal 

• Skolan ska möjliggöra för föräldrarna att mötas och skapa nätverk i syfte att stärka både 
föräldrarollen och samarbetet med skolan. 
Ansvarig: Rektor 

• All personal ska årligen få information om drog och alkoholsituationen bland unga i kommunen. 
Ansvarig: Rektor 
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Skolans arbete vid oro och misstanke 

Tobak 

Vad gör jag om jag känner oro för, eller upptäcker att en elev använder tobak under skoltid? 
Jag talar med eleven och kontaktar mentor. Mentor kallar eleven för samtal och denne ges möjlighet 
att själv informera vårdnadshavare om misstankarna. Mentor ringer till vårdnadshavaren om eleven är 
under 18 år. 

Elevhälsan kan erbjuda stöd till både elev och förälder. 

Om rökning eller snusning sker i skolan eller på skolgården informerar jag om att tobaksförbud gäller i 
verksamheten och dess område. 

Vid upptäckt av langning eller otillåten försäljning av tobak görs en anmälan till polis av rektor. 
Vårdnadshavare kontaktas om elev är under 18 år. 

Barn och ungdomar som regelbundet använder tobak erbjuds hjälp att sluta röka och/eller snusa 
genom skolans elevhälsa. 

Alkohol 
Vad gör jag om jag upptäcker att en elev är påverkad av alkohol eller får kännedom om att eleven 
dricker alkohol på fritiden? 

Jag talar med eleven och kontaktar mentor, rektor eller elevhälsan. 

Mentor kallar eleven för samtal och denne ges möjlighet att själv informera vårdnadshavare om 
misstankarna. Mentor ringer till vårdnadshavaren om eleven är under 18 år. 

Om berusad elev befinner sig på skolgården ringer någon i personalen omgående till vårdnadshavaren 
om eleven är under 18 år och informerar rektor om händelsen. 

Vi ser till att eleven kommer hem på ett säkert sätt. 

Rektor ser till att möte hålls med vårdnadshavaren. Detta gäller vid alkoholpåverkan eller förtäring 
under skoltid. 

En skriftlig anmälan till socialtjänsten görs av berörd personal.  

I samråd bestämmer rektor, mentor, elevhälsan och vårdnadshavare hur det fortsatta arbetet ska 
fortlöpa och eventuell uppföljning. 

Vid upptäckt av langning eller otillåten försäljning av alkohol görs en anmälan till polis av rektor. 
Vårdnadshavare kontaktas om elev är under 18 år.  

Narkotika, sniffning och dopning 

Vad gör jag om jag upptäcker att en elev sniffar, använder narkotika eller dopningspreparat? 

Jag talar med rektor. Rektor tar utifrån bedömning kontakt med elev, vårdnadshavare, mentor, 
elevhälsan och eventuellt socialtjänst och polis. Bedömningen innefattar graden av sannolikhet, 
omyndig/myndig elev samt samtyckesblankett vid myndig elev. 

En skriftlig anmälan till socialtjänsten görs av rektor. 

Om det sker på skoltid eller på skolområdet kontaktas vårdnadshavaren omgående om eleven är under 
18 år. 
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Vid misstankar informeras och uppmanas elev och vårdnadshavare om vikten av att drogtest bör 
genomföras. Elevhälsopersonal stöttar upp processen vid provtagning om behov finns.  

Det går inte att tvinga någon till provtagning, drogtester. Det bygger på frivillighet från elevens sida. 
Om eleven motsätter sig drogtest informeras eleven om vad detta innebär, att misstanken kvarstår och 
att andra åtgärder kommer att vidtas. 

Skolan uppmanar vårdnadshavare eller myndig elev att kontakta Arjeplogs hälsocentral för drogtest. 
Elevhälsopersonal stöttar upp processen vid provtagning om behov finns. 

Elev erbjuds fortsatt uppföljning och stöd via elevhälsan. Eventuellt initieras Norrbus-möten. 

Var uppmärksam på dessa tecken 

Fysiska tecken 

• Mycket små eller stora pupiller 
• Eleverna kan bli överaktiva och pigga eller slöa 
• Ofrivilliga muskelryckningar 
• Röda ögon 
• Längtan efter sötsaker 
• Muntorrhet 

Beteendeförändringar 

• Ökad frånvaro 
• Nya vänskapskretsar 
• Ökat flöde av pengar (Swish) 
• Starka och plötsliga humörsvängningar 
• Tappar intresse för saker som vanligtvis intresserat den unge 

Lita på din känsla 

Det kan vara svårt att skilja en vanlig och kanske dramatisk tonårsutveckling från tidiga tecken på 
alkohol- och narkotikaanvändning. De flesta av oss vill ha ”bevis” innan vi går till handling. Lita på 
din känsla, lägg ett pussel av vad du vet. En enda pusselbit behöver inte betyda någonting. Men många 
tillsammans kan ge dig den visshet du behöver för att agera. 
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Detta kan du göra som elev 
Om du misstänker att någon annan elev eller vuxen i skolan använder droger: 

Prata med någon vuxen i skolan som du har förtroende för. Det är viktigt att någon vuxen får veta så 
personen får rätt hjälp. 

Som förälder kan du göra skillnad 
Om du som förälder känner oro för ditt barn, någon annan elev eller personal på skolan kontakta 
skolkurator, skolsköterska eller rektor på skolan för att få råd och stöd. 

Nedan kommer några råd för vuxna som bevisats vara verksamma för att påverka ungas förhållande 
till tobak, alkohol och droger: 

• Du är viktig för ditt barn/tonåring. Var intresserad, nyfiken på deras tillvaro och de miljöer 
som de vistas i, och lyssna. En god relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn.  

• En bra relation handlar framför allt om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad 
av ditt barns tankar och upplevelser och tar dem på allvar.  

• Visa att du bryr dig. Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med 
sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det. 

• Var tydlig med att du inte tillåter användning av någon form av droger (tobak, alkohol eller 
narkotika). Ett tips är att begränsa tillgängligheten av alkohol, tobak och narkotikaklassade 
läkemedel i hemmet. Du är en viktig förebild för dina barn, vilka värderingar och budskap vill 
du förmedla?  

• Sätt gränser och hjälp tonåringen att säga nej till tobak, alkohol och narkotika. Det kan vara 
skönt att ha en förälder/vuxen att skylla på för att kunna säga nej. 

• Medverka inte själv till langning, dvs bjud inte eller köp inte ut alkohol. Forskning visar att 
den som blivit bjuden hemma dricker mer än den som inte gjort det. 

• Gör överenskommelser och håll dem när det gäller övernattningar och utetider. Tonåringar 
bryr sig faktiskt om vad deras föräldrar säger – även om det inte alltid verkar så. 

• Var vaken när din tonåring kommer hem, så ser du i vilket skick hen är i. Berätta också att du 
kommer att göra det.  

• Skjutsa och hämta, eller kom överens med någon annan vuxen du litar på att göra det.  
• Håll kontakten med andra vårdnadshavare/vuxna med barn i samma ålder. Du är inte ensam! 
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Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd 
Är situationen livshotande/akut ring 112 

Barn och utbildningsverksamhet i Arjeplog 

Utbildnings- och kulturchef   0961-143 52, 070-118 71 42 

Gymnasiets rektor   0961-141 58, 070-283 49 30 

Grundskolornas rektor   0961-142 18, 072-507 81 62 
Biträdande rektor grundskolan  0961-142 80, 072-734 04 89 

Skolsköterska   0961-141 64, 070-304 27 90 

Skolkurator     0961-142 68, 076-118 38 52     

Elevhemmet Stugan Arjeplog  0961-144 10, 070-575 67 00 

 

Hälsocentral Arjeplog   0961-148 01 
Journummer    0961-148 02 

 

Individ och familjeomsorgen  0961-140 00 
Enhetschef Individ- och familjeomsorgen  0961-142 22 
Kvällstid och helger, eller vid akuta lägen, ring  112 

     

Polisen    114 14 (ej brådskande) 

 

Övriga stödorganisationer 

BRIS (Barnens rätt i samhället)  116 111 

FMN (Föräldraförening mot narkotika), Luleå 073-091 14 86 

IOGT-NTO/UNF (Ungdomens nykterhetsförbund)  08-672 60 60 

Alkohollinjen     020-84 44 48  
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Skolområdet Arjeplog  
Bilaga 1 Silverskolan/Öbergaskolan 
Bilaga 2 Silverskolan/Kyrkholmsskolan 
Bilaga 3 Hornavanskolan 
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