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Alkohol-, tobak- och drogpolicy 2020/2021
Information till föräldrar och elever
Ingelstadgymnasiet har en alkohol-, tobak- och drogpolicy som följer gällande
lagstiftning med syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol, tobak och
andra droger*. Vår policy bygger på en kombination av omtanke och stöd för att
förhindra missbruk och anger tydliga regler och konsekvenser vid förseelser. Vi vill
genom vår policy ge våra elever stöd i att kunna säga nej till alkohol, tobak och
droger. Varje misstanke om missbruk av alkohol eller droger ska ovillkorligen leda till
insatser för att stödja och hjälpa. Målet är att tidigt nå en person med problem.
Alla i skolan, personal och elever, har skyldighet att reagera och agera vid misstänkt
eller uppenbar användning av alkohol eller droger i skolan, skolans område och dess
närhet. Elev meddelar personal vid misstanke om skolkamrats missbruk.
Överträdelse av skolans alkohol-, tobak- och drogpolicy medför konsekvenser enligt
skolans och internatets regelverk.
Skolans regelverk gällande alkohol och droger
Skolans policy innebär att det är totalt förbjudet att inneha eller vara påverkad av
alkohol eller droger. Det är heller inte tillåtet att inneha drogrelaterade produkter
som t.ex. kanyler, pipor, vattenpipor eller behållare som har innehållit alkoholhaltiga
drycker.
Detta förbud gäller både på skoltid och fritid i samtliga lokaler och fordon som skolan
äger eller hyr samt på skolans mark. Policyn gäller även vid APL samt alla resor som
anordnas i skolans regi.
Vid misstanke om påverkan av alkohol eller droger
Vid misstanke om alkoholpåverkan uppmanas eleven att genomgå alkotest. Detta
görs med en alkoholmätare. Om eleven vägrar genomgå alkotest betraktas det som ett
positivt svar.
Vid drogmisstanke uppmanas eleven att lämna urinprov för drogtestning hos
Primärvårdens hälsoenhet i Växjö och därefter följer eleven deras åtgärdsplan. Är
eleven under 18 år måste vårdnadshavare ge sitt medgivande till drogtest och ska vara
med vid första drogtestet. Om elev eller vårdnadshavare till minderårig vägrar
drogtest gör den personal som har en misstanke en orosanmälan till socialtjänsten.
Om skolans tjänstgörande personal upptäcker minderårig elev som uppträder
berusad eller drogpåverkad utanför skolans område informeras vårdnadshavare.
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Systematiska och slumpmässiga alkoholtester
Skolan genomför slumpmässiga tester med alkoholmätare samt systematiska tester
t.ex. innan elever ska framföra fordon. Om elev vägrar genomgå alkotestet betraktas
det som ett positivt svar.
Vid påverkan eller innehav av alkohol eller droger
Alkohol- eller drogpåverkad elev stängs av från dagens undervisning och får inte
vistas på skolans område. Elevens vårdnadshavare kontaktas och har ansvaret att
hämta eleven. Om eleven är över 18 år kontaktas vårdnadshavarna efter elevens
medgivande. Elev och eventuellt elevens vårdnadshavare kallas till samtal med
kurator. Bedömning görs av elevhälsoteamet om anmälan till socialtjänsten ska
skickas till elevens hemkommun. Om drogtest visar på drogpåverkan gör personal
som misstänkte en anmälan till socialtjänsten och samtal samt drogtestning hos
Primärvårdens hälsoenhet i Växjö fortsätter.
Alkoholhaltiga drycker inom skolans område omhändertas och förverkas av
skolledningen. Droger, misstänkta droger och drogrelaterade föremål lämnas till
polisen för analys och vårdnadshavare informeras.
*Med droger avses produkter som lyder under narkotika- och dopinglagstiftningen
samt lagen om hälsofarliga varor och icke ordinerade receptbelagda medicinska
preparat.
Tobak
Tobakslagen är bland annat avsedd för att skapa rökfria miljöer och skydda enskilda
individer från den skadliga tobaksröken. Rökning är därför förbjuden i lokaler som är
avsedda för barn- och ungdomsverksamhet och på skolgårdar.
Skolans regelverk gällande tobak
Skolans policy innebär att det är totalt förbjudet att röka. Med rökning menas rökning
av alla produkter där tobaksrök inhaleras samt E-cigaretter.
Detta förbud gäller både på skoltid och fritid i samtliga lokaler och fordon som skolan
äger eller hyr samt på skolans mark.
Policyn gäller även vid APL samt alla resor som anordnas i skolans regi. Förbudet
gäller såväl för elever, personal och besökare.
Om elev innehar tobak på skolans område förvaras förpackningar på ett sådant sätt
att de inte syns. Likaså innefattar detta snusanvändning, snus appliceras därför inte
under lektionstid.
Vårdnadshavare informeras
Om skolpersonal får kännedom om att minderårig elev använder tobak ska elevens
vårdnadshavare informeras om detta.
Den personal som upptäckt att eleven använt tobak mailar information (mall på
gårdsplan) till elevens vårdnadshavare, informerar skolsköterska samt dokumenterar
detta i elevmappen.
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Stöd till elev
Elever som konstateras använda tobak eller som i hälsoenkäten uppger att de
använder tobak kallas till skolsköterska för samtal och erbjuds stöd till att sluta med
sin tobaksanvändning. Elever uppmanas också att själva kontakta skolsköterskan för
detta.

Skolans policy och regelverk finns på skolans hemsida, www.ingelstad.nu
Information om alkohol, narkotika och doping hittar du på www.can.se, www.fhi.se

