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Bilaga 25 
 

Handlingsplan Alkohol  
 
Vår policy när det gäller alkohol 
När du blir antagen, måste du godkänna vår alkohol och drogpolicy.   
 
Du som deltagare bör inte: 

 Använda alkohol under skolveckorna då detta inte är förenligt med studier och 
dessutom skadar din hälsa. Detta gäller även då du är på studiebesök och 
studieresor. 

 Använda alkohol på helger och lov när det stör skolans gäster, andra deltagare på 
skolan eller personer i vår omgivning. 

 
Vid studieresor skall lärarna utifrån skolans policy bestämma med gruppen vilka regler 
som ska gälla. Om någon uppträder berusad eller på annat sätt låter alkohol påverka 
dennes uppträdande på ett negativt sätt, tas detta upp med respektive deltagare.   
 
Personalen på skolan säger till dig som deltagare om vi anser att din alkoholkonsumtion är 
för stor. Detta gör vi för att vi bryr oss om dig som deltagare.  
 
Exempel på alkoholanvändning som inte är förenligt med studier är när du: 

 Uppträtt berusad eller bakfull under skolveckan 

 Uppträtt störande på internatet eller annan lokal under skolveckor och helger/lov 

 Kommer sent eller uteblir helt från lektioner 

 Får klagomål från boende på orten 

 Har försämrad allmänhälsa  
 

Åtgärdsplan om en deltagare bryter mot alkoholpolicyn:    

 Det innebär att i första hand pratar klassföreståndaren/mentorn med deltagaren när 
deltagaren inte följer vår alkoholpolicy.  

 Påminner om att deltagaren undertecknat skolans alkoholpolicy. 

 Klassföreståndaren/mentorn/ eller annan personal informerar kuratorn om att hen 
pratat med berörd deltagare. 

 Om alkoholproblemen kvarstår kallas du till en skriftlig varning av skolans kurator. 
Då du som deltagare ställs inför valet att gå kvar i skolan, under förutsättning att du 
söker någon form av behandling för dina alkoholvanor eller väljer att sluta skolan.   
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Handlingsplan när det gäller droger 
 

Förebyggande arbete 

 När du blir antagen, måste du godkänna vår alkohol och drogpolicy.   

 Handlingsplan mot droger används vid misstänkt eller konstaterat missbruk av 
droger och/eller innehav.  

 Kuratorn ansvarar för att planen hålls aktuell. 

 Temadag kring droger och missbruk organiseras och genomförs varje år, ansvarig 
skolans kurator.  

 Alla deltagarer måste ta del av handlingsplanen mot droger och skriva på 
överenskommelsen. 

 

 

Åtgärder vid misstanke om att deltagare använder/innehar droger 

Vid misstanke om användning/ innehav av droger (narkotika, narkotikaklassade 
läkemedel, anabola steroider och andra droger som används i syfte att uppnå 
effekter som liknar de som fås vid användning av narkotika) görs följande:  
 

 Den som upptäcker att deltagare är påverkad av droger eller har misstanke om att 
en deltagare missbrukar/innehar droger, skall omedelbart kontakta skolans kurator. 
 

 Kuratorn beslutar om vidtagande åtgärder i samråd med rektor. 
 

 

 Därefter kan kuratorn kontakta våra poliskontakter i Kungsbacka som därefter tar 
över ärendet. Det innebär att polisen tar kontakt med dig. Polisen följen sina rutiner 
vilken kan innebära exempelvis; förhör, urinprov, blodprov, och husrannsakan. Vi 
ber polisen att komma civilklädd och uppträda diskret. 

 

 Polisen meddelar skolan resultatet av relevanta provsvar och förhör etc. Visar det 
sig att du har tagit droger eller innehar droger, för eget eller annans bruk, kommer 
du att med omedelbar verkan få avsluta dina studier och boendet på skolan. 
Kuratorn har i så fall avskiljningssamtalet med dig.  
 

 
Om du nekar 
Om du nekar att testa dig måste du avsluta dina studier på skolan. Dels har du inför 
skolstarten skrivit på skolans drogpolicy och dels har du som oskyldig deltagare inget att 
förlora på att testa dig.  
 
Det är viktigt att poängtera att skolan inte är ute efter att ange dig som deltagare.  
Syftet är; en drogfri skola. 
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Förtydligande kring tystnadsplikten  

 Det är alltid Kurator och Rektor som är inkopplade i arbetet när det gäller alkohol 
och droger. 
 

 Av flera skäl är det önskvärt att så få som möjligt blandas in i arbetet kring 
missbrukande deltagare och det gäller framför allt droganvändning/innehav. 
 

 Kurator och rektor har tystnadsplikt och får inte berätta till annan personal, eller 
andra personer än till rektor. 
 

 Vid avstängning är det önskvärt av flera skäl att din klassföreståndare/mentor får 
veta varför du blivit avstängd. I så fall råder tystnadsplikt även för dem.  
 

 Om du inte vill att din klassföreståndare/mentor skall få veta anledningen till 
varför du blivit avstängd får de enbart kännedom om att du blivit avstängd. Men 
inte varför du blivit avstängd, om du inte ger ditt medgivande till det. I övrigt gäller 
tystnadsplikt.  

 


