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Drogpolicy, Barn- och ungdomsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Alingsås skolor är drogfria skolor. Vi vill erbjuda alla elever och personal en trygg,
säker och drogfri skol- och arbetsmiljö. Användning av droger innebär en risk för den
enskilde eleven men också för andra elever och personal på skolan. Barn- och
ungdomsförvaltningen har tagit fram en drogpolicy för kommunens grundskolor och
grundsärskolor. Drogpolicyn kommer att utgöra en del av en kommande
elevhälsoplan för barn- och ungdomsförvaltningen.

Förvaltningens yttrande
Droger är substanser som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande.
Med droger avses t.ex. tobak, alkohol, narkotika och läkemedel som påverkar det
centrala nervsystemet (dock innefattas ej läkarordinerade läkemedel). Även
hälsofarliga ämnen som till exempel lim, lösningsmedel, gas och dopingpreparat
ingår i gruppen droger. Användning av droger har en negativ inverkan på elevens
lärande och allsidiga utveckling samt på andra elevers studiemiljö. Användande av
droger leder till försämrad motivation och studieresultat vilket begränsar
möjligheterna till fortsatta studier och yrkesliv. För att ge eleven bästa förutsättningar
för aktivt lärande och positiv kunskapsutveckling verkar skolan aktivt för en drogfri
skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger.
Drogpolicyn anger nolltolerans mot droger, de juridiska utgångspunkter och
förvaltningens regler som omgärdar arbetet mot droger. Policyn innehåller också
arbetsgång vid misstanke om att elev är påverkad av droger. Vidare beskriver policyn
skolans främjande och förebyggande arbete och hur det ska ske i samverkan mellan
elever, personal, vårdnadshavare och andra samhällsaktörer.
En viktig målsättning med drogpolicyn är att göra skolans drogförebyggande arbete
till en gemensam angelägenhet för såväl pedagoger som elevhälsa vid respektive
enhet. Genom att utgå från den personal som arbetar nära elever kan undervisning
och insatser anpassas efter det nuläge som gäller för respektive klass eller grupp.
Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att den köpta resursen i form av externa
drogförebyggare avslutas.
Ekonomisk bedömning

Avslutning av den köpta tjänsten i form av externa drogförebyggare innebär
minskade utgifter med 210 tkr.

Förslag till beslut

Drogpolicy för grundskola och grundsärskola inom barn- och ungdomsförvaltningen
antas.
Förvaltningen säger upp den köpta tjänsten i form av externa drogförebyggare.

Beslutet ska skickas till
Montessoriskolan Globen
Vittra vid Gerdsken
Linnéskolan, Alingsås Waldorfförening

Helena Balte
Förvaltningschef
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