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Förebyggande arbete 
Nordiska Musikgymnasiet är en skola som aktivt arbetar för att motverka alkohol- och 
narkotikamissbruk. 
Skolan skall vara en drogfri miljö. Detta gäller alla elevarrangemang som sker i skolans 
regi, även utanför skolområdet, t.ex. skolresor i Sverige och utlandet. 
 
Mål 
- Elever, skolpersonal samt föräldrar skall vara väl informerade om skolans 
drogpolicy. 
- Skolan skall vara en alkohol- och narkotikafri miljö. Detta gäller alla 
elevarrangemang som sker i skolans regi, även utanför skolan. 
- Skolan skall arbeta förebyggande. Detta sker via information, en förtroendefull 
dialog och attitydpåverkan. 
- Skolan skall arbeta för att skapa en anda av förtroende, respekt och tillit bland 
såväl elever som personal. Detta i syfte att motverka konflikter och utslagning på 
grund av alkohol- och narkotikamissbruk. Här skall särskilt uppmärksammas 
elever som befinner sig i riskzonen för att inleda missbruk. 
- Skolan skall sträva mot att tidigt uppmärksamma tecken på missbruk och snabbt 
sätta in resurser i syfte att bryta missbruket. 
-Skolan ska vara en del i vårdnadshavares och socialtjänstens arbete för drogfrihet. 
 
 
Tecken på missbruk 
Om någon under en längre period, dricker för mycket alkohol eller missbrukar droger 
sker en förändring hos personen i fråga. Vanliga tecken kan vara: 
- Byte av kamrater. 
- Ständig brist på pengar. 
- Stor frånvaro från skola/arbete. 
- Humörsvängningar. 
- Rastlöshet. 
- Dåligt närminne. 
- Koncentrationssvårigheter. 
- Trötthet, apati och håglöshet eller överaktivitet. 
- Misstänksamhet, förföljelsetankar. 
- Missköter hygienen. 
- Depression och nedstämdhet (mellan berusningstillfällena) 
 
Tecken på rus 
Ruset av narkotiska preparat kan skilja sig mycket beroende på vilket medel man använt. 
Pupillerna kan bli mycket små eller mycket stora, man kan bli överaktiv och pigg eller 
mycket slö och dimmig och man kan få ofrivilliga muskelryckningar. Ruset kan vara från 
några minuter upp till ett dygn. Ibland kan s.k. flashbacks förekomma, d.v.s. att ruset 
återkommer långt efter att drogen intagits. Narkotiska preparat kan drickas, ”snortas” 
(dras in i näsan), rökas, injiceras eller inhaleras. 
 
 



Handlingsplan 
Vad gör vi vid misstanke om missbruk eller om någon elev uppträder påverkad i skolan? 
Vår handlingsplan är uppdelad i tre nivåer 

1. Misstanke om alkohol- eller narkotikamissbruk. 
2. Konstaterat missbruk. 
3. Upprepat konstaterat missbruk. 

 
Nivå 1: Om du som personal på skolan misstänker alkohol- eller narkotikamissbruk hos 
någon elev: 
- Ta kontakt med rektor för att kartlägga situationen. 
- Rektor inhämtar skyndsamt mer information från pedagogiska gruppen. 
- Samtal hålls med eleven där minst två till ur personalen på skolan deltar. 
- Eleven får 24 timmar på sig att berätta för sina vårdnadshavare. 
- Efter 24 timmar informerar skolan vårdnadshavare om misstanken. 
- I samband med detta görs alltid en orosanmälan till socialförvaltningen. 
Socialförvaltningen har resurser att hjälpa och stötta familjer där missbruk 
förekommer. 
- Om myndig elev misstänks för drogmissbruk, kan inte vårdnadshavare kontaktas 
utan elevens medgivande. Detta gäller också anmälan till socialtjänsten. Vad 
gäller anmälan till socialtjänst och sjukvård kan dock skolpersonal efter noggrant 
övervägande, använda sig av en paragraf i sekretesslagen. Den säger att 
sekretessbelagd uppgift får lämnas till myndighet ”om det är uppenbart att 
intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som 
sekretessen skall skydda” (kap. 14 § 2). 
 
Vid osäkerhet kring hur skolan skall gå tillväga, kan socialförvaltningen 
rådfrågas. 
Om du som elev känner dig orolig för eller misstänker att någon annan elev på skolan 
dricker för mycket alkohol eller testar narkotiska preparat: 
- Vänd dig till någon anställd (mentor, lärare, rektor m.fl.) på skolan som du har 
förtroende för. 
- Det är viktigt att någon vuxen får veta, så att personen får rätt hjälp. Är det någon 
som är inne i ett missbruk är det ofta mycket svårt att bryta det på egen hand. 
 
Nivå 2: Vid konstaterat missbruk. 
- Om du som elev eller personal märker att någon elev uppträder påverkad eller 
bakfull på skolan skall du: 
Som elev: Ta hjälp av någon anställd på skolan. 
Som anställd: Om eleven är omyndig kontaktas vårdnadshavare som får ordna så 
att någon vuxen hjälper eleven hem. Om myndig elev nekar kontakt med föräldrar 
kontaktas polisen. 
- Skolan kräver att socialtjänsten och vårdnadshavare upprättar en behandlingsplan 
för eleven. (Både myndiga och omyndiga elever) 
- Anmälan görs till polis av rektor. 
Nivå 3: Upprepat konstaterat missbruk. 
Kan resultera i en avstängning/förvisning från skolan (se Gymnasieförordningen). 
 
Langning/innehav av alkohol och narkotika 
- Langning av alkohol och narkotika är en kriminell handling och skall anmälas till 
polis av rektor. 
- Elever under 20 år kan inte införskaffa alkohol utan att det föregåtts av langning, 
förutom folköl, där gränsen är 18 år. Skolområdet är att betrakta som allmän plats, 
varför alkoholförtäring är förbjuden. Detta gäller även i elevboendet. 



Polisanmälan görs av rektor. 
- Hembränd sprit får, enligt svensk lag, inte användas eller innehas på skolområdet 
eller annan plats. Polisanmälan görs av rektor. 
- Narkotiska preparat (som ej föreskrivits av läkare) får enligt svensk lagstiftning, 
inte användas eller innehas på skolområdet eller annan plats. Polisanmälan görs 
av rektor. 
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