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Lagstiftning 

Enligt svensk lag är all hantering av narkotiska preparat olaglig. Det är ett brott att använda 

narkotika och att inneha narkotiska preparat. Detta innefattar även dopningspreparat samt 

läkemedel som ej ordinerats av läkare. Därför är det en uppgift för skolan att agera, om man 

misstänker att någon använder, hanterar eller langar narkotika, dopningspreparat eller andra 

otillåtna substanser.  

 

Målsättning 

Osbeck skall vara en drogfri skola och arbetsplats. Inom skolans område gäller nolltolerans 

till alkohol och andra droger. All personal på Osbeck skall aktivt arbeta för en alkohol- och 

drogfri skola. Arbetet syftar till att förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av alkohol 

och droger bland eleverna.  

 

Definition droger  

Droger är substanser som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. 

Exempelvis: 

• Alkohol 

• Narkotiska preparat, t.ex. hasch, amfetamin och ectasy  

• Dopningspreparat 

• Narkotikaklassade läkemedel som ej ordinerats av läkare 

• Lösningsmedel 

• Syntetiska droger, t.ex. Spice (påminner om Cannabis)  

 

Ansvar 
Det är allas ansvar att studerande med missbruksproblem får stöd och hjälp och att gällande 

lagstiftning och policy iakttas. Rektor är ytterst ansvarig för att åtgärder vidtas vid misstanke 

om droganvändning 

 

Förebyggande åtgärder 
Det finns ett dokument, ADAS, som beskriver vilka arbetsrutiner som gäller och hur vi ska 

arbeta med det drogförebyggande arbetet i skolan i Laholms kommun. I dokumentet finns 

även specificerat vad som gäller särskilt för Osbeck. ANDT – alkohol, narkotika, dopning och 

tobak omfattas av det drogförebyggande arbetet. I kommunen finns det en ANDT-grupp och 

i denna grupp ska det finnas med representanter från varje skolas preventionsgrupp, en från 

skolan och en fritidsledare, person från elevhälsan eller socialtjänsten. Varje skola ska ha en 

preventionsgrupp där det är rektor som leder gruppen. I gruppen ska det ingå relevant 

personal.  

 

• All personal och alla elever ska vara väl informerade om Osbecks drogpolicy och 

skolans handlingsplan för det drogförebyggande arbetet. 

• Skolan ansvarar för att informera om drogpolicyn och skolans handlingsplan för 

samtliga elever och vårdnadshavare. 

 



 

 

 

 

 

En akut drogpåverkad elev ska omhändertas på ett betryggande 

sätt! 

 

Om du som elev eller vårdnadshavare misstänker att någon använder, hanterar eller langar 

illegala droger (narkotiska preparat) under skoltid eller på fritid, bör du omedelbart kontakta 

någon anställd på skolan. OBS! Det är viktigt att du vet att du som elev eller som 

vårdnadshavare har rätt att vara anonym vid en sådan kontakt. Anställda på skolan har dock inte 

rätt att vara anonyma i dessa sammanhang. 

 

Vid misstanke om eller konstaterande av droganvändning/droghantering eller annan 

anledning till oro lägger vi stor vikt vid snabb handläggning så att: 

• Omedelbar kontakt tas med vårdnadshavare om elev är omyndig. 

• Omedelbar kontakt tas med försörjningsansvarig om myndig elev ger samtycke. 

• Anmälan till socialtjänsten görs enligt socialtjänstlagen. 

- Samverkan mellan skola och socialtjänst eftersträvas. 

• Polis kontaktas vid misstanke om brott. 

• Utredning sker (rektor ansvarar). Samråd ska ske med elevens 

vårdnadshavare (om elev är under 18 år). 

 

Åtgärder när elev misttänks vara/är drogpåverkad: 

• En akut drogpåverkad elev ska efter kontakt med förälder/vårdnadshavare eller motsvarande 

avvisas från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt. 

• Polis konsulteras 

• Därefter skall skolan vidta åtgärder enligt ” Vid misstanke om eller konstaterande 

av droganvändning/droghantering eller annan anledning till oro”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viktiga telefonnummer 

SOS – Alarmering              112  
Polisen i Laholm 114 14 

 

Socialkontoret i Laholm 

Mottagningsgruppen 0430 – 265 59 

Receptionen  0430 – 265 68 

 

Beroendemottagningen Humlan  
På Humlan arbetar drogterapeuter och beroenderehabiliterare. De vänder sig till dig som har 

ett beroende/missbruk av alkohol, narkotika eller spel, men även till dig som har en 

närstående med missbruk eller beroende. Målet är att ge en stabil och varaktig 

nykterhet/drogfrihet och bättre livskvalitet. Kontakten med Humlan kan ske som enskild 

individ, i par, familj eller nätverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


