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1. Vision 

Anders Ljungstedts gymnasium vill ha en drogfri skolmiljö. Vår vision är att alla elever 

väljer att avstå från droger. 

 

 

2. Syfte 

Genom vår handlingsplan vill vi ge våra elever stöd i att kunna säga nej till droger för att de 

ska kunna nå målen för sin utbildning. Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar 

avstånd från bruk av droger. 

 

 

3. Droger som berörs 

Handlingsplanen avser alkohol för omyndiga elever, narkotika, läkemedel och andra 

preparat som tas i berusningssyfte, medel som används vid sniffning/boffning samt 

dopningsmedel (rökning hanteras enligt Policy och handlingsplan för en rökfri skola). 

 

 

4. Främjande och förebyggande 

Elever och vårdnadshavare ska inför skolstart informeras om skolans handlingsplan samt 

vad som gäller inför APL. Mentor ska gå igenom handlingsplanen med sina elever vid 

skolstart. 

Övrigt främjande och förbyggande hälsoarbete framgår av Övergripande plan för 

främjande och förebyggande hälsoarbete. 

 

 

5. Rutiner vid APL 

På arbetsplatser där elev genomför sin APL följer skolan arbetsplatsens regler.  

Arbetsplatsen där eleven genomför sin APL, kan ha en policy som kräver att man måste 

testa sig för droger för att kunna arbeta där. Dessa tester kan ske slumpvis eller med viss 

regelbundenhet. Eleven kan inte tvingas lämna ett prov, men vid vägran kommer APL-

platsen att avbrytas.  
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6. Handlingsplan vid misstanke om elevs påverkan och/eller 
missbruk av alkohol/droger1 

 Vid misstanke om alkohol- och/eller drogmissbruk hos elev kontaktas rektor. 

 Vårdnadshavarna (om omyndig elev) kontaktas. Rektor eller av rektor särskild 

utsedd representant från elevhälsan att handha frågor som rör alkohol och droger, 

samtalar med elev/vårdnadshavare om misstanken. 

 Rektor eller av rektor utsedd representant för elevhälsan ska göra en anmälan till 

socialförvaltningen enligt särskild rutin, oro för barn och ungdomar. Samarbetsrutin 

mellan förskola/skola och socialtjänst, som finns på Linweb. 

 Rektor och den särskilt utsedda representanten från elevhälsan informerar  

elev/vårdnadshavare om möjlighet till råd, stöd och behandling hos MiniMaria. 

Eventuellt utarbetas åtgärdsprogram.  

 MiniMaria finns på S:t Larsgatan 21, 2tr, i Linköping.  

Mottagningstelefon: 013-20 66 40. 

 Om elev kommer alkohol- och/eller drogpåverkad till skolan kontaktas i 

förekommande fall vårdnadshavarna/god man. Eleven tas om hand av skolans 

personal, företrädesvis personal från skolhälsovården. Beakta om skolans 

handlingsplan mot våld och hot om våld ska användas. 

Rektor, eller av rektor utsedd representant för elevhälsan, anmäler till 

socialförvaltningen och överväger också om en polisanmälan ska göras. Se särskild 

rutin, rutin vid misstanke om brott, som finns på Linweb. 

 Rektor överväger om eleven eventuellt ska stängas av. Detta regleras i 5 kap.  

14-21§§ skollagen, se bilaga. Beakta särskilt om eleven ska stängas av från 

praktiska inslag i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.  

 Rektor eller den person rektor har bestämt ska snabbt anmäla till polisen om man på 

skolan har beslagtagit alkohol/droger. Detta regleras i 5 kap. 23 § skollagen, se 

bilaga. 

 Vid misstanke om, eller konstaterad, försäljning av alkohol/droger görs 

polisanmälan omgående av rektor eller annan personal. Därefter följs 

handlingsplanen enligt ovan. 

 Elev/vårdnadshavare/god man kontaktas av rektor/elevhälsa för att undersöka om 

kontakt är etablerad med MiniMaria. Vid samtycke från elev/vårdnadshavare/god 

man får skolan samverka direkt med MiniMaria. 

 
1 Den definition som Drugsmart använder är att begreppet drog är en substans som är sinnesförändrande 

och/eller beroendeframkallande, http://www.drugsmart.com/ 

 

Ovanstående är hämtat från Linköpings kommun ”Handlingsplan vid misstanke om elevs påverkan och/eller 

missbruk av alkohol/droger” http://linweb.linkoping.se/globalassets/utbildnings--och-

arbetsmarknadsforvaltningen/utbildningskontoret/gemensam-information/lokala- 

 



   6 

7. Bilaga: 5 kap. skollagen 

 

Avstängning i vissa obligatoriska skolformer  

 

14 § I grundskolan får rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om  

1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero  

2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§ inte uppnåtts eller det finns andra särskilda 

skäl med hänsyn till elevens beteende, och  

3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om 

på grund av avstängningen.  

 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. Ett beslut om 

avstängning gäller omedelbart om inte annat beslutas.  

 

Avstängningstid i vissa obligatoriska skolformer 

 

Ett beslut enligt 14 § får innebära avstängning endast under den tid som behövs för en 

skyndsam utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas. En elev får inte stängas av för 

en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler tillfällen än två gånger per 

kalenderhalvår.  

 

Inhämtande av yttrande och information till berörda  

 

16 § Innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 § ska eleven och elevens 

vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. Rektorn ska informera huvudmannen när han 

eller hon har fattat ett beslut om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även 

socialnämnden informeras om beslutet.  
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Avstängning i de frivilliga skolformerna  

 

17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen besluta att helt eller 

delvis stänga av en elev om  

1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid 

bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,  

2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,  

3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande 

behandling, eller  

4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och 

studiero.  

 

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan 

antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är uppfyllda 

och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn 

besluta om omedelbar avstängning.  

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. Lag (2015:482). 

 

Avstängningstid i de frivilliga skolformerna 

  

18 § Beslut enligt 17 § får inte avse avstängning under längre tid än två veckor under ett 

kalenderhalvår, om inte annat följer av andra stycket. Avstängningen får förlängas om syftet 

med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det av någon annan anledning 

bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande. Ett beslut om avstängning 

enligt 17 § får dock inte avse längre tid än återstoden av pågående kalenderhalvår och tre 

ytterligare kalenderhalvår. Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 17 § tredje 

stycket gäller till dess huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en 

vecka. Om huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers 

säkerhet, får beslutet förlängas med ytterligare en vecka.  
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Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag  

 

19 § Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna och utbildning i svenska för invandrare, om  

1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och  

2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen.  

 

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan 

antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är uppfyllda och det är 

nödvändigt på grund av brådskande omständigheter, får rektorn besluta om omedelbar 

avstängning. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket.  

 

Avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag  

 

20 § Ett beslut om avstängning enligt 19 § ska avse viss tid eller gälla utan tidsbegränsning. 

Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 19 § tredje stycket gäller till dess att 

huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens 

beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet om omedelbar 

avstängning förlängas med ytterligare en vecka 

 

Inhämtande av yttrande  

 

21 § Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska 

eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. 

Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med 

socialnämnden. Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant 

beslut som avses i 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska 

även socialnämnden informeras om beslutet.  

 

Omhändertagande av föremål  

 

22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som 

är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Rektorn får 

inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. Denna paragraf gäller inte 

för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.  
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23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast vid 

den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig 

föremål som omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns 

särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän 

elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte 

bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet. Om ett 

föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap. 3 § 

brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud 

beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa 

dopningsmedel, 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot 

vissa hälsofarliga varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla 

omhändertagandet till Polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan 

om föremålet ska tas i beslag har prövats. 

 

Dokumentation  

 

24 § Om en åtgärd vidtagits enligt 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eller 23 §, 

ska den dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. Om åtgärden rör 

omhändertagande av föremål enligt 22 §, gäller denna skyldighet endast om föremålet inte 

återlämnats efter lektionens slut. 


