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Målsättning 

Skolan ska utgöra en drogfri miljö. All personal ska arbeta för att förebygga, 
uppmärksamma och tidigt ingripa mot bruk av droger. 

 

 

Definition 

Med droger avses alkohol, narkotika, tobak, dopingpreparat, sniffningspreparat och 
missbruk av läkemedel. 

 

 

Förebyggande åtgärder 

Skolan ska motverka missbruk av droger. Det förebyggande arbetet sker i samarbete 
med kommunens folkhälsoplanerare. Upplägget är följande: 

 

Årskurs 1: Samtliga elever erbjuds hälsosamtal hos skolsköterskan. Eleverna fyller i 
ett hälsoformulär och samtalar kring frågor som berör rökning, alkohol och övriga 
droger. Mentor ringer hem när de ser att en elev röker. 

 

Årskurs 2: Arbetslagen planerar och genomför en förebyggande insats, med syfte att 
öka kunskaper kring riskvanor och förbygga problem med alkohol och övriga 
droger. Utbildningen kan antingen ske som en temadag eller invävt i vanlig 
undervisning. Vartannat år besvarar eleverna Stockholmsenkäten med frågor kring 
rökning, alkohol och övriga droger. 

 

Årskurs 3: Folkhälsoplaneraren går igenom resultaten från förra årets 
Stockholmsenkät med fokus på hur alkohol- och drogvanorna ser ut för eleverna 
vid S:t Martins gymnasium och för ett samtal med eleverna kring riskvanor. 
Information ges var man kan få stöd och hjälp om man är orolig över sin egen 
alkoholkonsumtion eller bruk av andra droger. Eventuellt medverkar Mini Maria. 

 

 

Åtgärder vid misstanke om narkotikamissbruk 

 Den som misstänker att en elev använder narkotika ska ta kontakt med rektor, 
skolsköterska eller kurator. 

 Rektor, skolsköterska eller kurator och ev. den lärare som har misstanken om 
narkotika träffar elev och vårdnadshavare och informerar om misstanken. Om 
eleven är myndig förs samtalet med eleven själv. 

 Elev och vårdnadshavare uppmanas att ta kontakt med Lokus Mini Maria eller 
Maria Ungdom för provtagning och samtal samma dag. Telefonnummer och 
adress till Maria Ungdom/Mini Maria lämnas ut. Om eleven är myndig tas 
kontakt med föräldrarna om medgivande ges från eleven, om inte eleven vill att 
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föräldrar kopplas in, så erbjuds eleven att någon från personalen följer med 
eleven till Maria Ungdom/Mini Maria. 

 Anmälan till socialtjänsten görs. 

 Om inte drogmisstanken klart har kunnat undanröjas efter besök på Maria 
ungdom/Mini Maria (t.ex. genom uppvisande av intyg), så kan rektor besluta 
om förändringar i studiesituationen, i de fall där man arbetar med maskiner och 
det kan utgöra en arbetsmiljöfara att vara påverkad av narkotika. 

 Uppföljningssamtal efter ca 2 veckor för att följa upp hur kontakten med Maria 
ungdom/Mini Maria har utvecklats. Om det finns ett missbruk är skolans 
önskemål att samverka med behandlingskontakten.  

 Om en elev nekar att ta narkotikatest kvarstår skolans oro och förutom anmälan 
till socialtjänsten rapporteras misstaken om narkotika till polisen. Rektor 
beslutar om ev. förändringar i studiesituationen. 

 

 

Åtgärder vid narkotikapåverkad/ berusad elev i skolan 

 Den som påträffar en elev som är berusad eller narkotikapåverkad i skolan ska 
omgående ta kontakt med skolsköterska, kurator eller rektor. Om ingen av 
dessa skulle finnas på plats får man hantera situationen med stöd av sina 
kollegor. 

 Eleven får vänta i ett avskilt rum tillsammans med någon personal, kontakt tas 
med vårdnadshavare som ombeds komma till skolan och hämta eleven. Om 
eleven är myndig tas kontakt med föräldrar efter medgivande, om inte 
medgivande ges får man göra en bedömning om eleven tryggt kan ta sig från 
skolan själv eller inte. Vid behov tillkallas polis.  

 Vid kraftig alkoholpåverkan eller vid misstänkt påverkan av narkotika uppmanas 
elev och vårdnadshavare att uppsöka Maria Ungdom. Om eleven är myndig kan 
någon personal följa med eleven till Maria Ungdom. Vid behov tillkallas polis. 

 Anmälan görs till socialtjänst. 

  

 

Vid misstanke om innehav eller försäljning av narkotika 

 Misstanken rapporteras till polis. 

 

 

Kontaktuppgifter 

Lokus Mini Maria, Hagalundsgatan 33, Solna. Tel. 08-12 34 74 50. För ungdomar i 
Solna och Sundbyberg. 

Maria Ungdom, Finsensvägen 1, Fridhemsplan. Tel. 08- 12 34 74 10. 
Akutmottagning för alla ungdomar i Stockholms län. 

Polisen 114 114  (112 om akut) 
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