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TOBAK, ALKOHOL OCH NARKOTIKAREGLER  
ÖRNASKOLAN HYLTEBRUK 

 
 
Aktuell lagstiftning: 
 
Tobak/Nikotin 
Man måste ha fyllt 18 år för att få köpa tobaksvaror. 
Skolområdet är enligt lag en tobaksfri miljö. 
 
Elektronisk (E-) cigarett 
Är en ”ny” klass nikotinprodukt och ett inhalationssystem för nikotin och kemikalier med 
hjälp av ett batteri. E-cigaretter marknadsförs oftast som ett alternativ och som hjälp till att 
sluta röka men kan också vara inkörsport för tobaksrökning. Kontrollen av vad för slags 
kemikalier de innehåller är ofta bristfälliga då lagstiftningen ej ännu hunnit med.  
Inom skolans område jämnställs användandet av E-cigarretter med tobak/nikotinbruk och är 
således ej tillåtet. 
 
Alkohol 
Man måste vara 20 år för att få köpa alkohol. Undantagen är 18-årsgräns för folköl och för 
att få köpa alkohol i lokal.  
Det är olagligt att anskaffa och överlämna som gåva/lån starköl, vin och spritdrycker till den 
som inte fyllt 18 år. All hantering av alkohol är ej tillåten. 
 
Narkotika och dopingmedel 
All hantering av narkotika och dopingmedel är förbjudet och straffbart enligt lagstiftning. 
 
 

 
TOBAKSREGLER 
 
Mål att sträva mot: 

 Att behålla en tobaksfri miljö på Örnaskolan. 

 Att hjälpa elever att inte börja röka eller snusa. 

 Att hjälpa de elever som börjat röka eller snusa att sluta. 

 Alla skolans arrangemang skall vara tobaksfria vilket även gäller aktiviteter som 
genomförs i skolans och elevrådets regi utanför skoltid. 

 Att vårdnadshavare ska få reda på om deras barn röker eller snusar. 
 

Metoder: 
 Rektor ansvarar för att reglerna kontinuerligt förankras hos all personal. 

 Klassföreståndare ansvarar för att tobaks/nikotinreglerna kontinuerligt förankras hos 
elever och vårdnadshavare. 



 Skolsköterskan ansvarar för att erbjuda tobaksavvänjning. 

 Tobaksförbudsskyltar skall finnas uppsatta i alla byggnader på skolan.  

 ANT skall ingå i undervisningen. 

 Föräldrainformation i åk 7 om skolans ANT regler. 

 Uppföljning av tobaksreglerna sker 1 oktober varje år. 
 
 
 
 

Åtgärder vid användande av tobak på skolans område: 
 Personal som ser elever snusa eller röka på skolans område informerar eleven om att 

det är förbjudet att använda tobak/nikotin på skolan. Därefter skall elevens 
klassföreståndare informeras. 

 Klassföreståndare tar kontakt med elevens vårdnadshavare. Klassföreståndare 
informerar sedan skolsköterskan. 

 Skolsköterskan kontaktar eleven för att erbjuda tobaksavvänjning och därefter 
kontaktas hemmet. Om vårdnadshavare är tobaksanvändare kan de få hjälp med 
tobaksavvänjning på vårdcentralen. Om eleven och vårdnadshavare tackar nej till 
tobaksavvänjning skall eleven ändå respektera att skolan är ett tobaksfritt område. 

 
 
 

ALKOHOL- OCH NARKOTIKAREGLER 
 
Mål att sträva mot: 

 Att behålla en alkohol- och narkotikafri miljö på Örnaskolan. 

 Att förebygga och göra en tidig upptäckt av alkohol/narkotikaspridning och 
alkohol/narkotikamissbruk. 

 Att alkohol/narkotikaspridning och alkohol/narkotikabruk skall förhindras på 
Örnaskolan. 

 Att tidigt kunna erbjuda den som har ett missbruk stöd och hjälp. 

 Att alla skolans arrangemang skall vara alkohol- och narkotikafria. 
 

Metoder: 
 Rektor ansvarar för att alkohol- och narkotikaregler kontinuerligt förankras hos all 

personal. 

 Klassföreståndare ansvarar för att alkohol- och narkotikaregler kontinuerligt 
förankras hos elever och vårdnadshavare. 

 Skolan skall reagera omedelbart på missbruk eller misstanke om missbruk. All 
personal på skolan har en skyldighet att rapportera missbruk eller misstanke om 
missbruk till rektor. 

 Elevskåp är förvaringsutrymmen för böcker och andra hjälpmedel och inte 
betraktade som slutna förvaringsutrymmen. Skåpen kan därför öppnas av rektor vid 
misstanke om förvaring av alkohol eller narkotika. 

 ANT skall ingå i undervisningen. 

 Föräldrainformation i åk 7 om skolans ANT regler. 



 

 
 
 
Åtgärder vid misstanke kring användande av alkohol/narkotika på skolans 
område: 

 Rapportering kring misstanke om missbruk sker till rektor. 
 Rektor gör en bedömning genom faktainsamling och samtal med eleven om 

misstanken är befogad. 
 I den händelse att rektor inte är på skolan skall klassföreståndare samla nödvändig 

information, göra en bedömning och kontakta vårdnadshavare. Klassföreståndare 
stöttas vid behov av personal från elevhälsoteamet. 

 Vårdnadshavare skall kontaktas och måste ge sitt samtycke om provtagning skall 
utföras. 

 Provtagning sker i första hand hos 1:a socialsekreterare på Familjecentralen, och i 
andra hand på vårdcentral eller hos polisen. Provtagning skall ske i sällskap av 
vårdnadshavare. 
 

 
Åtgärder vid konstaterat användande av alkohol/narkotika på skolans 
område: 

 Vårdnadshavare skall kontaktas. 

 Påverkad elev stängs av från dagens undervisning och lämnar skolan med 
vårdnadshavare. 

 Rektor anmäler händelsen till socialtjänsten och polisen. 

 Rektor informerar berörd personal. 

 Vid aktivt missbruk gäller särskild undervisning tills eleven är drogfri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


