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Klara Gymnasium, Karlstad ska vara en drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller
personal ska använda droger eller missbruka alkohol under sin tid på Klara
Gymnasium, Karlstad. Med droger avser vi narkotika, eventuella frön,
narkotikaklassade läkemedel, designade droger, sniffning samt dopingpreparat.
Med alkoholmissbruk menar vi när någon dricker för ofta och för mycket, så att
det börjar ge negativa konsekvenser för individen.
För att skapa en trygg och god arbetsmiljö måste vi ha ett gemensamt
förhållningssätt och samarbete mellan elever, föräldrar och skolpersonal.
Detta samarbete handlar inte bara om vad som händer under tiden på Klara
Gymnasium, Karlstad utan också om att ge ungdomarna en bra start i
vuxenlivet. Vi ska:



Verka för en hälsosam och trygg arbetsmiljö




Förhindra spridning av droger samt eventuella frön på skolan.
Förhindra missbruk av alkohol och droganvändning.



Stärka elevernas självkänsla genom tydlighet, uppmuntran och ömsesidig
respekt.
Informera alla elever samt elevernas vårdnadshavare och
försörjningsansvariga föräldrar om skolans drog- och alkoholpolicy vid
skolstart.
Uppmärksammar snabbt signaler på bruk av droger och missbruk av
alkohol samt agerar snabbt vid misstanke.
Samarbetar med elevens vårdnadshavare, försörjningsansvariga
föräldrar, Nexus (missbruksenhet på Karlstad Kommun), eller motsvarande i
andra kommuner, socialtjänst och polis.





1. Vid misstanke/oro kontakta Elevhälsoteamet (EHT).
2. EHT utreder ärendet med stöd av mentor och rektor.
a. Elevens hela skolsituation ses över (t ex frånvaro,
prestationsförmåga, umgänge, humör, beteendeförändringar…)
b. Om misstanken kvarstår följer punkt 3 annars avslutas ärendet.
3. Rektor kallar berörd elev och vårdnadshavare (gäller omyndig elev) till
samtal. På samtalet deltar rektor, mentor och skolsköterska.
a. Eleven ges muntlig information om vad som gäller enligt skolans
drogpolicy.
b. Elev, tillsammans med vårdnadshavare och med stöd av EHT
rekommenderas besöka Nexus eller annan likvärdig mottagning
för samtal och ev. provtagning. Information om anmälan till
socialtjänsten.
4. Uppföljningsmöte med EHT, elev och vårdnadshavare.
RUTINER OM ELEV ÄR PÅVERKAD PÅ SKOLTID

a. En individuell handlingsplan med en tydlig ansvarsfördelning
upprättas.
b. Personal från Nexus bjuds ev in till mötet
c. Uppföljningsmöten planeras in.

1. Vårdnadshavare kontaktas direkt och kallas till skolan för att hämta
eleven och vid behov få hjälp att kontakta Nexus.
2.

Soc kontaktas. Det skickas en orosanmälan på elev under 18 år.

3. Om en berusad eller drogpåverkad elev inte kan förmås att
frivilligt följa skolans anvisningar, tillkallas polis.
4. Vid droginnehav/ langning görs en polisanmälan av rektor.
5. Eleven avstängs omedelbart från skolan i avvaktan på utredning och
åtgärder.
6. Vid händelse av varning eller avstängning sker alltid
uppföljningssamtal innan elev återinträder i undervisningen

