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Tobakspolicy
Målsättningen är att Slottsskolan/Slottsgården skall vara en drogfri miljö.
Slottsskolans/Slottsgårdens tobakspolicy
Elever i år 6-9 skall vara drogfria under skoltid kl. 07:30-15:45. Detta gäller oavsett var eleverna
befinner sig.
Tobakspolicyn gäller på samma sätt Slottsgårdens öppettider och i anslutning till dessa, dess
aktiviteter och dess besökare.
När någon bryter mot tobakspolicyn
Personal pratar direkt med den ertappade.
Vårdnadshavare kontaktas varje gång:
• Elev misstänks för innehav/nyttjande av tobak.
• Elev ertappas med innehav.
• Elev ertappas nyttja tobak.
Elev avslutar skoldagen och blir hämtad av vårdnadshavare:
• Om eleven ses nyttja tobak(första gången varje läsår)*
Målsättning
Kontakt med mentor och vårdnadshavare tas samma dag och alltid av den som först
misstänker/ertappar.
Mentor tar upp händelser på utvecklingssamtal .

*Skolan förutsätter att vårdnadshavare och elev har en dialog i hemmet. Det är elevens ansvar
att ta igen missad undervisning.
Elev som vill ha hjälp att sluta använda droger kontaktar skolsköterska.
Tobak
Antidrogplanen likställer nikotinfritt snus och e-cigaretter med tobak. Under skoldagen är det
förbjudet att inneha tobaksvaror. Tobaksvaror kan beslagtas och efter skoldagens slut återlämnas
till vårdnadshavare.
I övrigt så hänvisar vi till Lag om tobak och liknande produkter 2018:2088

Drogpolicy

Berusningsmedel
I denna antidrogpolicy likställer vi alkohol, narkotiska preparat och dopingmedel med varandra.
Berusningsmedel är ämnen som efter inandning, snusning, nedsväljning eller injektion i kroppen
påverkar centrala nervsystemet så att ett rus uppkommer. Ämnena har med andra ord särskilda
effekter på psykiska funktioner. Till berusningsmedel räknas främst alkohol (etanol) men även
tekniska lösningsmedel, såsom thinner, samt en rad ämnen klassade som narkotika. Medlen kan
alla var för sig eller genom kombinationer ge olika grader eller former av rus (www.ne.se).
I övrigt så hänvisar vi till alkohollagen SFS (2010:1622), Narkotikastrafflag SFS(1968:64) och
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (Dopningslagen)
När någon bryter mot drogpolicyn
Personal pratar direkt med den ertappade.
Vårdnadshavare kontaktas varje gång:
• Elev misstänks för innehav/nyttjande av berusningsmedel.
• Elev ertappas med innehav.
• Elev ertappas nyttja berusningsmedel.
Elev avslutar skoldagen och blir hämtad av vårdnadshavare:
Kontakt med mentor och vårdnadshavare tas samma dag och alltid av den som först
misstänker/ertappar. Vid misstanke om innehav, användande eller langning så anmäls detta
till rektor, elevhälsa och vårdnadshavare. Rektor bedömer om anmälan skall göras till polis
och socialtjänst.

Tobakspolicyns/Drogpolicyns implementering
All personal skall ha god kunskap om dessa policys.
I vårterminen åk 5 informerar rektor elever och vårdnadshavare om Slottsskolans policys.
Elever och vårdnadshavare i åk 6-9 informeras om dessa policys i början av läsåret.
Vårdnadshavare till elever i åk 6 får information om dessa policys och hälsokontraktet på första
föräldramötet. Mentorerna informerar klassen. Vårdnadshavare, elev och mentor upprättar
hälsokontraktet som följs upp vid varje utvecklingssamtal.
Föräldrarådet får information om dessa policys vid första mötet under hösten.

