
 

 

för förskola/skola/fritidsgård i  

Malå kommun 

Handbok för personal. 

Information för föräldrar och elever. 

 

 

 

 

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-14, § 31 



 

Lita på din känsla 

Det kan vara svårt att skilja en vanlig och kanske dramatisk tonårsutveckling från 

tidiga tecken på alkohol- och narkotikaanvändning. De flesta av oss vill ha ”bevis” 

innan vi går till handling. Lita till din känsla, lägg ett pussel av vad du vet. En enda 

pusselbit behöver inte betyda någonting. Men många tillsammans kan ge dig den 

visshet du behöver för att agera 

 

Denna skrift är en handbok för all personal inom förskola, grundskola och 

fritidsgård i Malå kommun. Den ska även informera elever och föräldrar med barn 

och ungdomar i kommunens grundskolor och fritidsgård om drogpolicyn. 

 

Undantag från drogpolicyn kan komma att göras av elevhälsan med anledning av 

sekretesslagen. 

Mål 

Alla som arbetar inom förskola, grundskola och fritidsgård i Malå kommun ska 

sträva efter en positiv livsstil och god självkänsla hos kommunens barn och 

ungdomar. 

Malås förskolor, skolor och fritidsgård ska vara fria från tobak, alkohol och 

narkotika.  

Målsättningar är: 

• Barn och elever ska inte använda tobak, alkohol och andra droger. 

• Varken barn, elever eller personal ska utsättas för passiv rökning. 

• All personal ska veta hur man agerar vid misstanke om eller upptäckt av tobaks-, 

alkohol- eller droganvändning. 

• Alla anställda inom barn- och ungdomsverksamheterna ska ha kunskap om 

fungerande hälsofrämjande metoder samt sätt att undvika droganvändning. 

 



Skolområdet Malå  

 

 

Detta gäller våra förskolor, skolor och fritidsgård 

Tobak 
Nolltolerans gäller mot rökning och snusning bland skolans/fritidsgårdens elever. 

All rökning är förbjuden på förskolans, skolans och fritidsgårdens område samt 

under all skoltid/verksamhetstid. Verksamheterna har ett tobaksfritt ledarskap vilket 

innebär att ingen vuxen i dessa miljöer använder tobak i barn och elevers närvaro.

Alkohol 
Nolltolerans gäller inom förskolans, skolans och fritidsgårdens område och i 

samband med aktiviteter som sker i dessa verksamheters regi. Detta gäller elever, 

personal, föräldrar och övriga vuxna. För elever under 18 år gäller att personal ska 

reagera om misstanke uppstår eller om de får vetskap om att elever dricker alkohol 

på fritiden. Alkohol får inte förvaras inom skolans och fritidsgårdens område. 

Sniffning, dopning och narkotika 
Nolltolerans gäller narkotika, dopning och sniffning. Narkotika och dopningsmedel 

är i lag förbjudna att inneha eller användas. Hit räknas även narkotikaliknade 

preparat som inte är olagligförklarade ännu. Detta gäller elever, personal, föräldrar 

och övriga vuxna. För elever gäller att personal ska reagera även om misstanke 

uppstår om missbruk på fritiden. 

 



Vad säger lagen? 
 

 Tobakslagen säger att ”rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för 
barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdom 
samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och 
fritidshem”. Tobaksvaror få inte säljas till den som är under 18 år. 
 
Om det kommer till skolans kännedom att föräldrar köper ut tobak till sina 
barn, görs en barn som far illa-anmälan. 

 

 Alkohollagen säger att det är förbjudet att sälja, servera, lämna som gåva 
eller erbjuda alkoholdrycker till personer under 20 år, om det inte gäller 
servering på restaurang eller försäljning av folköl, då det är 18 år som gäller. 
Den som gör detta gör sig skyldig till langning. 

 

 Narkotikalagen säger att all hantering av narkotika (eget bruk, innehav 
transport, förvara, sälja) är olaglig enligt svensk lag. Vad som är narkotika 
definieras i 8§ Narkotikalagstiftningen (1968:64). Den som innehar, brukar 
eller befattar sig med narkotika döms, om gärningen är uppsåtlig, för 
narkotikabrott.  

 

• Skollagen och socialtjänstlagen säger att all personal som arbetar med 
barn och ungdom är skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten vid 
misstanke om att barn/ungdom far illa, t ex genom användning av 
alkohol/narkotika. 
 

• Arbetsmiljölagen säger att skolan och fritidsgården skall ha en bra 
arbetsmiljö och är skyldiga att förebygga ohälsa och olycksfall. 
 



Tobak 

Vad gör jag om jag känner oro för, eller upptäcker att en elev använder tobak 
under skoltid? 
 

• Om rökning eller snusning sker i skolan eller på området informerar jag om att 
tobaksförbud gäller i verksamheten och dess område. 
 

• Om eleven röker eller använder snus uppmanar jag eleven att släcka cigaretten 
eller lägga ut snusen. Vägran eller upprepning innebär att målsman kallas till 
möte. 
 

• Jag talar med eleven och kontaktar mentor som ringer till vårdnadshavaren inom 
två dagar (om eleven är under 18 år) samt kontaktar elevhälsan.  

       

 

• Vid upptäckt av langning eller otillåten försäljning av tobak görs en anmälan till 
polis av rektor. Vårdnadshavare kontaktas om elev är under 18 år. 
 

Vad gör jag om jag ser en vuxen person röka eller använda snus på 
förskolans/skolans område under skoltid? 
 

• Jag informerar om tobaksförbudet och uppmanar personen att släcka cigaretten. 
Om snus intas i barns/elevers närhet uppmanas den vuxne att lägga ut snusen 
 

Vad gör jag om jag ser någon röka eller snusa i anslutning till förskola, skola 
eller fritidsgård efter skoltid? 
 

• Om jag är i tjänst informerar jag om att tobaksförbud gäller även i denna 
situation och uppmanar personen att släcka cigaretten eller, om snus intas i 
barns/elevers närvaro, att lägga ut snusen. Jag ansvarar för att vårdnadshavare 
kontaktas per telefon inom två dagar om ungdomen är under 18 år. 
 

 
Alkohol 
 

Vad gör jag om jag upptäcker att en elev är påverkad av eller dricker alkohol? 

• Jag talar med eleven och kontaktar mentor, rektor eller elevhälsan.  
 

• Om eleven befinner sig på skolans område eller fritidsgården vid tillfället ringer 
någon i personalen omgående till vårdnadshavaren om eleven är under 18 år. 

 

• Vi ser till att eleven kommer hem på ett säkert sätt. 
 

• Mentor, rektor eller elevhälsa ser till att möte hålls med vårdnadshavaren. 
 



• En skriftlig anmälan till socialtjänsten görs av berörd personal. 
 

• Vid upptäckt av langning eller otillåten försäljning av alkohol görs en anmälan till 
polis av rektor. Vårdnadshavare kontaktas om elev är under 18 år.  

 
 
Narkotika, sniffning, dopning 
 

Vad gör jag om jag upptäcker att en elev sniffar, använder narkotika eller 
dopningspreparat? 
 

• Jag talar med eleven och kontaktar mentor, rektor eller elevhälsan, som ser till 
att möte hålls med vårdnadshavaren.  

 

• En skriftlig anmälan till socialtjänsten görs av berörd personal. 
 

• Om det sker på skoltid eller på fritidsgårdens område kontaktas 
vårdnadshavaren omgående om eleven är under 18 år. 

 

• Vi ser till att eleven kommer hem på ett säkert sätt alternativt, om behov finns, 
att kontakta sjukvården. Om brottsmisstanke finns gör rektorn eller 
fritidsgårdens personal en anmälan till polisen. 

 
 
 

 

 

 

 


