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Handlingsplan ANDT
Sjöängsskolans förebyggande arbete samt handlingsplan mot alkohol,
narkotika, doping och tobak (ANDT)
På Sjöängsskolan arbetar vi för en drog- och tobaksfri miljö. Det är inte tillåtet att inneha,
sälja eller använda droger. Det är inte heller tillåtet att vistas på skolan i
berusat/drogpåverkat tillstånd. Vår drogpolicy syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa
mot bruk av droger samt att verka för att skolan och skolans närområde ska vara en rökfri
miljö. Denna policy bygger på en konkret handlingsplan i kombination av tydliga regler,
förhållningssätt och stöd till elever och föräldrar.
Sjöängsskolan beslutade år 2015 om ett tobaksfritt skolområde och rökfri skoltid. Det är inte
tillåtet att röka på skolans område eller i dess närområde. Definitionen av skolgård innebär
för Sjöängsskolan även skolans närområde.
Lagstiftning och styrdokument
 Stockholms stad har beslutat om rökfri arbetstid på stadens arbetsplatser
 Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller
annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande
områden utomhus vid förskolor och fritidshem (Tobakslag 1993:581 § 2)
 Enligt narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat som
är klassade som narkotika.
 Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från
narkotika.
 Enligt skollagen ska skolan motverka missbruk av narkotika.
 Arbetsmiljölagen föreskriver att skolan ska ha en bra arbetsmiljö och skolan är
skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall, bl.a. orsakat av narkotika.
 Enligt socialtjänsten har skolan skyldighet att anmäla till socialtjänsten om skolan
får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett
barns skydd
Mål




Att skolmiljön är trygg och fri från alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak
Att inga elevers studier störs eller bryts på grund av missbruk
Att främja hälsa och förebygga ohälsa

Sida 2 (2)

Förebyggande arbete
 Tydlig information till elever och föräldrar om Sjöängsskolans handlingsplan mot
ANDT
 Stärka elevers självkänsla och ställningstagande mot droger genom förhållningssätt,
relationer, information och förebyggande insatser
 Information till elever som brukar någon form av tobak om var stöd för avvänjning
finns att få.
 All personal arbetar aktivt för en tobaks- och drogfri arbetsmiljö. ANDTundervisning är allas ansvar, dock ytterst rektors, och ska systematiskt genomföras
exempelvis vid teman samt vid tillfällen i den ordinarie undervisningen.
 Regelbundet samarbete med polis, socialtjänsten i Älvsjö samt stadsdelens
fältassistenter i förebyggande syfte.
 Föräldrar genomför föräldravandringar för en tryggare utemiljö i samarbete med
fältassistenter och med stöd av skolan.
 Polishundar kan komma att användas vid genomsök i lokalerna. Genomsöket sker
under tid då eleverna inte vistas i skolan. Brottsförebyggande sök sker på
skolledningens initiativ och grundas inte på misstanke om brott.

Åtgärder vid misstanke om missbruk eller langning
 Vid misstanke att elev är påverkad av/missbrukar alkohol, narkotika eller brukar
doping tas kontakt med rektor eller elevhälsopersonal. Vårdnadshavare kontaktas.
 Om eleven är påverkad i skolan hålls eleven under uppsikt till dess att
vårdnadshavare hämtar sitt barn. Skolan rekommenderar provtagning och hjälp på
Maria Ungdom. Uppföljningssamtal med elev och vårdnadshavare görs vid behov.
Skolan strävar efter samarbete med Maria Ungdom och familjen för elevens bästa.
Eventuella effekter på studiesituationen hanteras individuellt.
 Vid tydlig misstanke om försäljning eller langning av alkohol, droger, doping
och/eller tobak inom skolans område är skolan rapporteringsskyldig till polis.
 Vid upptäckt av tobaksbruk hos elev under skoltid meddelas elev att kontakt
kommer tas med mentor som informerar elevs vårdnadshavare. För elev som trots
uppmaning brukar tobak på skoltid meddelas vårdnadshavare via SMS.

Vart kan jag som elev/vårdnadshavare vända mig med oro i dessa frågor?
Till mentor eller direkt till skolsköterska Agneta Hjertman eller skolkurator Maria Ekman.
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