
  2018-05-30 

 

 

Postadress: Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg  I  Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. 

Telefon: 070-587 18 66  I  Telefax: 0582 - 68 56 30  
E-post: alleskolan@alleskolan.eu  I  Webb: www.alleskolan.eu  
Organisationsnummer: 222000-1180 

Till vårdnadshavare 

Alléskolans ställningstagande gällande rökning och droger 
 

På Alléskolan finns policys för att förhindra rökning och användning av droger. Det är ett viktigt redskap 
för att förtydliga, rutiner, främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Därför ber vi er som 
vårdnadshavare och elev att läsa igenom denna skrivelse som är en sammanfattning av dokumenten. 

Rökpolicy 

Alléskolans vision är att alla upplever en hälsosam studie- och arbetsmiljö genom en rökfri skoltid. Sedan 
tidigare är det enligt lag förbjudet att röka på skolgårdar både för elever, personal och besökare. Genom 
undersökningar och kartläggningar vet vi att många ungdomar provar på eller börjar röka under 
gymnasietiden. Ett aktivt arbete på flera nivåer gör att antalet elever som blir rökare i framtiden 
minskar. 

Hösten 2016 införde Alléskolan rökfri skoltid gällande elever på Alléskolan. En rökfri skoltid innebär att 
rökning inte får förekomma under skoldagen, 8:40–16:10, eller inom skolans område. Rökförbudet 
gäller samtliga elever på Alléskolan. Förbudet innefattar cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa och annan 
tobak som kan rökas.  Med förebyggande och främjande insatser vill vi på olika sätt förhindra att elever 
börjar röka, erbjuda stöd till de elever som redan röker att bli av med sitt beroende och att 
vårdnadshavare informeras. 

Drogpolicy och handlingsplan  

En utgångspunkt för skolans drogförebyggande arbete är att på olika sätt skapa ett gott skolklimat. Den 
grundläggande principen när det gäller arbetet mot droganvändning är att det ska var svårt att 
missbruka droger men lätt att få hjälp. Innehav, försäljning, förvaring och/eller användning av 
alkoholhaltig dryck, narkotika, dopingpreparat eller narkotikaklassade mediciner, som inte ordinerats av 
läkare, är inte tillåtet inom skolans område. Skolans arbete genomsyras av tanken att de förebyggande 
och hälsofrämjande insatserna prioriteras. Samarbete med andra myndigheter, särskilt socialtjänsten, 
kring drogfrågan är viktigt och bygger på samtycke från myndig elev och/eller vårdnadshavare. Skolan 
har ansvar för elevens och skolans säkerhet där drogfrihet är en självklarhet. Integritet för den enskilda 
eleven och dennes familj är viktigt. Skolan ska fungera stödjande och hjälpande men ställa krav på 
drogfrihet. 

Upptäckt 

Upptäckt kan ske genom misstanke utifrån tecken, rykte eller att en elev berättar om att den använt 
narkotika. Rektor ska informeras omgående.  

Åtgärdande arbete 

Rektor kallar skyndsamt till möte med elev och vårdnadshavare, helst samma dag. Orosanmälan görs till 
socialtjänsten. Deltagande på mötet är även en representant från elevhälsan. I de fall då eleven är 
myndig krävs samtycke från eleven för att förälder ska kontaktas. Föräldrakontakt bör eftersträvas då 
eleven kan behöva stöd. Elev och vårdnadshavare informeras om rutiner då misstänkt drogbruk är 
aktuellt. Vid mötet erbjuds möjlighet för elev och vårdnadshavare att fylla i en blankett om samtycke för 
kontakt med andra myndigheter för vidare planering. Eleven erbjuds att lämna urinprov för att visa 
drogfrihet. Urinprov tas på vårdcentral. När en elev är myndig och genom sitt eget beteende riskerar att 
skada sig själv skall en anmälan till socialtjänsten göras utifrån en individuell bedömning. 

Policydokumenten i sin helhet finns på Alléskolans hemsida: www.alleskolan.eu 
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