Martin Koch gymnasiet, Hedemora kommun 140124

ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) – policy och handlingsplan.

Användningen av alkohol-, narkotika-, dopningspreparat och tobak är nära förknippad
med olika fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Vi vill…
-

erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö
var tydliga i vårt agerande
förebygga, upptäcka och ingripa
att åtgärder ska bygga på omtanke och stöd
vara med i att öka kunskapen och påverka attityder och på så sätt ändra ett beteende

All personal i skolan har ansvar för att uppmärksamma och signalera om missbruk/innehav samt
omedelbart rapportera det till skolledning.

Åtgärder när elev bedöms vara narkotika/alkoholpåverkad i skolan:
-

skolledning kontaktas omgående
vid behov kontaktas skolhälsovården om medicinska insatser anses nödvändiga
om elev är omyndig kontaktar rektor vårdnadshavare
rektor anmäler till socialförvaltningen oavsett ålder
rektor anmäler till polisen då användandet av narkotika/doping preparat är olagligt
omyndig elev hämtas av vårdnadshavare. Myndig elev avvisas från skolan - skolan ansvarar
för att eleven lämnar skolan/kommer hem på ett säkert sätt? alt. via polisen.
skolledning kallar elev + för omyndig elev även vårdnadshavare till samtal så snabbt det är
möjligt genomförbart
om elev medger bruk görs snarast en åtgärdsplan +erbjuds kontakt med kommunens
stödverksamheter.
Vid stark misstanke får rektor bedöma behov av aktuell åtgärd för att kunna trygga skolans
miljö.
alla åtgärder dokumenteras

Polisen kontaktas vid behov inkl. för rådgivning.

Drogtester: Skolan gör i första hand en oros anmälan till socialförvaltningen och de i sin tur beslutar
om testning bör ske eller ej. För att genomföra en drogtest krävs ett samtycke från elev alt.
vårdnadshavare om eleven är omyndig. Slumpvisa eller generella drogtester får inte genomföras.

När misstanke om missbruk av alkohol/droger/dopingpreparat finns:
Rektor:
-

kontaktas vårdnadshavare för omyndig elev
erbjuder vi kontakt med kommunens/socialtjänstens stödverksamheter.
anmäler ärendet till socialförvaltningen
anmäler till polisen då det gäller olagliga preparat
erbjuder stödinsatser i skolan

Om droger/doping preparat upptäcks på skolan:
-

rektor polisanmäler + anmäler till socialförvaltningen samt ansvarar för vidare åtgärder.

