
                                         

                                               
               

Ribbyskolans drogpolicy och förebyggande arbete mot 
tobak, alkohol, narkotika och dopning (kort version)   

 
 

Handlingsplan vid upptäckt tobaksrökning 
 

Vi vill uppnå en rökfri skola med hjälp av följande åtgärder: 
 

Information: 
 

 Alla mentorer har ett uppdrag att gå igenom skolans trivselregler där det tydligt framgår att rökning   
är helt förbjuden på skolans område 

 Skyltar sätts upp vid alla entréer till skolans område i syfte att tydliggöra gränserna för elever och  
alla andra som befinner sig inom skolans område 

 Denna handlingsplan godkändes av elevrådet innan den fastställdes 
 

Tillsyn: 
 

 All personal och i synnerhet lärarpersonalen har tillsynsplikt  

 Elev som ertappas med att röka inom skolans område får en enkel påminnelse om rökförbudet   
och därefter skickar personalen SMS till vårdnadshavarna med information om att eleven har rökt  
inom skolans område 

 

Preventiva insatser: 
 

 Skyltar sätts upp vid alla entréer till skolans område i syfte att tydliggöra gränserna för elever   
och alla andra som befinner sig inom skolans område 

 En inventering av skolans problemområden ska göras via trivselenkät och elevrådet   
 

 

Uppföljning:  
 

 Uppföljning av åtgärderna ska göras via skolans trivselenkät. Svaren redovisas sedan för  
elevrådet som tillsammans med rektor, utsedd lärarrepresentant och ansvarig lärare för elevrådet  
utvärderar insatserna och beslutar om fortsatt handlingsplan 

 

Handlingsplan vid misstanke om missbruk  
 

 Vid misstanke om att en elev använder alkohol, droger eller dopningsmedel anmäls detta till  
skolledning eller elevhälsoteamet  

 Utsedd person pratar med eleven 

 Rektor ansvarar för att vårdnadshavare informeras 

 Vid misstanke om missbruk ska skolan omedelbart anmäla detta till socialtjänsten 
 

Handlingsplan när elev uppträder berusad eller drogpåverkad  
 

 Om en elev är berusad eller drogpåverkad i skolan kontaktas först föräldrar/vårdnadshavare  
som kallas till skolan för att hämta eleven 

 Om föräldrarna inte kan nås, förs starkt berusade eller narkotikapåverkade elever till Maria 
Ungdomsmottagning eller Hanna-mottagningen 

 Om en starkt berusad eller narkotikapåverkad elev inte kan förmås att frivilligt följa skolans anvisningar, 
tillkallas polis   

 Rektor ansvarar för att vårdnadshavare informeras vid överträdelse samt att skriftligt åtgärdsprogram upprättas 
för elev som missbrukar alkohol eller droger 

 Anmälan görs till socialtjänsten 
 

Handlingsplan vid misstanke om langning av droger 
 

 En elev som ertappas med att sprida droger i skolan avstängs omedelbart i avvaktan på åtgärd 

 Misstanke om langning, innehav eller försäljning av alkohol eller droger polisanmäls utan dröjsmål av rektor 

 Anmälan görs till socialtjänsten  
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