Eng
dro fri
miljö
för barn
och unga

Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak
och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan samt fritidsverksamheter i Härryda kommun.

”I Härryda kommun ska alla
barn och unga ha tillgång till miljöer som
är trygga och fria från droger och
överdrivet spelande”

Med droger avses tobak (snus, cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa), alkohol, narkotikaklassade medel, medel som används vid sniffning samt dopningsmedel. Med överdrivet spelande
menas användning av dator- och tvspel, spel på surfplatta, internet, sociala medier och mobiltelefon i den grad så att det riskerar skadeverkningar på hälsan och det sociala livet.
Riktlinjer

Skolan och fritidsverksamheten ska förebygga, upptäcka och ingripa vid användning av
droger och överdrivet spelande. Det är förbjudet att befatta sig med droger eller vistas
i skolans lokaler beteendepåverkad av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel,
sniffnings- eller dopningspreparat. Detta gäller även i övriga lokaler där kommunen
arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar.

Förebyggande arbete

Skolan och fritidsverksamheten ska påverka barn och ungdomar till en stark attityd mot
droger. Skolan ska kontinuerligt utveckla undervisningen kring alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel (ANDTS) i syfte att öka barn och ungdomars självförtroende
och förmåga att fatta hälsosamma beslut och se konsekvenser av sina handlingar.

Lagen säger

Enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1§ är all skolpersonal skyldig att till socialtjänsten göra
en anmälan vid misstanke om missbruk gällande person under 18 år. Enligt narkotikastrafflagen 2§ råder förbud att inneha, använda, överlåta, förvara och sälja narkotika.
Enligt tobakslagen 2 § råder förbud mot rökning på skolans områden, samt där barnoch ungdomsverksamhet bedrivs.

Vid misstanke om eller konstaterande av
droganvändning/droghantering sker följande:
• Kontakt tas med vårdnadshavare om barn/ungdom är omyndig.
• Kontakt tas med försörjningsansvarig om myndig ungdom ger samtycke.
• Vid oro görs anmälan till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen.
• Polis kontaktas vid misstanke om brott.
• Därefter vidtas åtgärder enligt åtgärdsplan kring ANDTS för skola 			
och fritidsverksamhet.

Åtgärder när elev är drogpåverkad
• Drogpåverkad barn/ungdom omhändertas på ett betryggande sätt och avvisas 		
från skolan efter kontakt med vårdnadshavare eller motsvarande.
• Polis tillkallas vid behov.
• Därefter vidtas åtgärder enligt åtgärdsplan kring ANDTS för skola
och fritidsverksamhet.

Viktiga
telefonnummer
och bra
hemsidor
Socialtjänstens mottagningsenhet.................................................. 031-724 68 18
Hjälp och stöd kring ungas alkohol- och drogmissbruk.
Pontus Hus.....................................................................................031-724 84 38/34
Socialtjänstens provtagning
Föräldraföreningen mot narkotika, Göteborg................................. 031-12 89 01
Anhörigstöd och rådgivning.
Stödlinjen............................................................................................... 020-81 91 00
Anonym och kostnadsfri rådgivning om spelande.
Polisen............................................................................................................... 114 14
drugsmart.com
Information om droger för unga och vuxna, möjlighet att ställa frågor.
umo.se
Information om droger m.m. samt anonym rådgivning för dig som
är mellan 13 och 25 år.
tänkom.nu
Fakta och tips om föräldrarollen, tonåringar och alkohol.
stodlinjen.se
Information, tips och råd om spelvanor för unga och vuxna.
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