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HANDLINGSPLAN MOT DROGER  
 
Målsättning  
Höghammargymnasiet skall vara en drogfri skola. Ingen hantering eller 
användning av droger skall förekomma på skolan. Med droger avses alkohol, 
narkotika samt dopingpreparat.  
 
Förebyggande arbete  
Handlingsplan mot droger används vid misstänkt eller konstaterat missbruk av 
droger.  
Rektor ansvarar för att planen hålls aktuell.  
Elevhälsan är behjälpliga som bollplank för personalen vid misstänkt eller 
konstaterat missbruk av droger bland eleverna. Skolan jobbar enligt modellen 
”Drogfri skola” tillsammans med Beroendemottagningen.  
Beroendemottagningen informerar om arbetet med ”Drogfri skola” på 
Föräldramötet för årskurs 1.  
I förebyggande syfte kan polisen göra narkotikasök på initiativ av skolledningen. 
Detta sker då efter skoltid.  
Alla elever och målsmän uppmanas att ta del av handlingsplanen mot droger och 
skriva på överenskommelsen.  
 
Åtgärder vid misstanke om att elev missbrukar droger  
Den som upptäcker att elev är påverkad av droger eller har misstanke om att en 
elev missbrukar droger, skall omedelbart kontakta ansvarig rektor. Elevens 
klassföreståndare informeras.  
Rektor samråder med Elevhälsan och beslutar om vidare handläggning. Kontakt 
tas med socialtjänstens drogterapeut för att jobba enligt ”Drogfri skola” modellen. 
Eleven informeras om de misstankar som riktas mot honom/henne och får själv 
möjlighet att prata med vårdnadshavare innan rektor/klassföreståndare kontaktar 
hemmet. Med myndig elev görs en överenskommelse om vårdnadshavare kontakt.  
 
Åtgärder vid innehav och/eller langning på skolan  
Att inneha och langa narkotika är kriminella handlingar. Langning till personer 
under 20 år är en kriminell handling även när det gäller alkohol. Elev som på 
skolan ertappas med en sådan handling blir omedelbart anmäld till polis och 
socialtjänst av ansvarig rektor. Rektor kan initiera beslut om avstängning från 
skolan.  
Rektorerna på Höghammargymnasiet  
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ÖVERENSKOMMELSE  
 
Vi har full förståelse för skolans aktiva arbete mot missbruk av alkohol och 
narkotika. Vi accepterar med våra underskrifter att skolan vid minsta misstanke 
om missbruk av droger, utan föregående information till mig som vårdnadshavare 
eller till mig som elev, gör ett drogtest (alkohol: utandningsprov, narkotiska 
preparat: urinprov).  
 
Denna överenskommelse gäller läsåren fram till dess att eleven slutar på 
gymnasiet. Eleven fyller troligen 18 år under denna tid och därför skall även eleven 
själv skriva på Överenskommelsen. Överenskommelsen kommer att förvaras hos 
rektor.  
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