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Alkohol- och drogpolicy på Karlbergsskolan samt Scheeleskolan  

Skolan är en drogfri zon. Vi har nolltolerans mot droger samt all form av 

försköning/glorifiering av droger. Vi accepterar inte att elever eller personal befattar sig 

med droger eller vistas i skolans lokaler påverkade eller någon form av 

försköning/glorifiering av följande:  

 alkohol  

 narkotika   

 narkotikaklassade läkemedel  

 sniffning  

 dopingpreparat   

 tobak  

    All personal har skyldighet att ingripa om elever på skolan uppträder på ett sätt som 

ger misstankar om drog- eller alkoholpåverkan. All personal skall reagera om någon elev 

bär drogrelaterade symboler och dessa ska snarast tas bort.   

    Vid misstanke att elev är påverkad av alkohol eller droger, ska alltid vårdnadshavare 

kontaktas. Kontakt med vårdnadshavare samt eventuellt avstängning kommer att ske vid 

all misstanke kring drogrelaterade handlingar som t ex sniffning av främmande substans, 

se även ovan.   

     Vårdnadshavare kontaktas alltid vid misstänkt påverkan. Det är vårdnadshavarens 

skyldighet att kontakta drogmottagningen för provtagning. Skolan kontaktar alltid 

drogmottagningen för att informera kring ärendet. Om vårdnadshaven inte ser till att provet 

görs kommer en orosanmälan till socialtjänsten att göras. Vid positivt svar blir eleven 

avstängd till dess att drogmottagningen meddelar skolan att eleven har ett godkänt värde. 

Kontakt med hemmet kommer att tas.  

     Vid misstanke om langning ska alltid rektor kontaktas. Langning på skolan skall 

alltid anmälas till polis.  Kontakt med polis kan även tas vid annan oro kring otillbörligt 

förfarande. 

     Vid egen kontakt med drogmottagningen är Du som vårdnadshavare skyldig att 

kontakta skolan om ditt barn testas positivt.  

    Scheeleskolan samt Karlbergsskolan jobbar kontinuerlig integrerat i undervisningen 

kring frågor om ANDT (en förkortning för alkohol, narkotika, doping och tobak). 

Utgångspunkt är den nationella strategin för ANDT-politiken med det övergripande målet 

- ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador 

orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.  


