Westerlundska Gymnasiet.

Riktlinjer

gällande rökning, alkohol och andra droger.

Syfte: Att erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö
•

Vi har en handlingsplan, samt årshjul för varje årskurs som vi följer gällande att främja en rökfri skola.

•

Vi har nolltolerans beträffande bruk och innehav av droger/alkohol i skolmiljön.

•

Vi har en handlingsplan som vi följer vid misstanke/oro om elev använder droger

•

Vi har en handlingsplan som vi följer om elever är uppenbart påverkad av droger/alkohol i skolan.

På Westerlundska gymnasiet vill vara tydliga i vårt agerande utifrån våra handlingsplaner genom att:
•

vi arbeta förebyggande, upptäcka och ingripa mot bruk av rökning och alkohol/droger.

•

vårt förebyggande arbetet är kopplat till det ordinarie arbetet med hälsofrämjande skola.

•

våra åtgärder bygger på omtanke och stöd i varje enskilt fall.

På Westerlundska gymnasiet arbetar vi förebyggande utifrån våra handlingsplaner genom att:
•

vi ger tydlig information till elever, vårdnadshavare och personal om vad som gäller angående rökning och droger/alkohol.

•

vi samverkar med socialförvaltning, polisen, ungdomsmottagning och kommunens drogsamordnare.

•

vi är uppmärksamma på signaler om bruk, innehav eller spridande av rökning och droger/alkohol.

•

vi arbetar i vår undervisning kontinuerligt med att påverka ungdomar till en starkt attityd mot rökning och droger/alkohol i hälsofrämjande syfte.

Vision

Mål

På Westerlundska gymnasiet ska våra elever och
vår personal uppleva en god hälsa och en
tobaksfri miljö under sin skol- och arbetstid.

Westerlundska gymnasiet ska vara en rökfri
skola där arbetet startar under höstterminen 2015
och målet ska var uppfyllt läsåret 2018-2019.

Handlingsplan för att främja en rökfri skola
Datum 2015-08-31

Reviderad:

Regler

Rutiner för elevers användning av tobak på skoltid

Riktlinjer för elev- och föräldrasamarbete

Rökfri skola innebär att elever
inte röker under skolarbetsdagen.
En önskan är att detta också ska
gälla personal.

Reagera: All personal ska uppmärksamma om en elev röker under
skolarbetsdagen och informera om skolans handlingsplan.
Agera: Personal informerar elevens mentor. Mentor tar upp det på
mentorsamtal alt klassföreståndartid, utvecklingssamtal. Information
går till vårdnadshavare. Eleven erbjuds hjälp via Elevhälsan och
externa stödfunktioner för att sluta röka.

Elever och vårdnadshavare får information om
handlingsplanen vid terminsstart. En informationsbroschyr delas ut. Vid föräldramötet för årskurs ett
behandlas handlingsplanen som en punkt. Vid
utvecklingssamtal finns vårt arbete att främja rökfri
skola med. Handlingsplanen diskuteras med
skolrådet en gång per termin.

Tobaksavvänjningsstöd

Personalens fortbildning

Elevhälsan erbjuder kvalificerad rådgivande
stöd till elever som vill sluta med tobak och
kan slussa vidare till externa stödfunktioner
gällande tobaksavvänjning. Personal som vill
sluta använda tobak erbjuds stöd via
företagshälsovården.

I personalens kompetensutveckling ska det
fortgående finnas möjlighet att få kunskap
om tobak och dess konsekvenser för
samhället. Mins en gång per läsår ska tid
avsättas för diskussion/föreläsning kring
detta och vårt förhållningssätt.

Uppföljning
Handlingsplanen följs upp varje år
och revideras vid behov.

Undervisning
I de ämnen där tobak på olika sätt finns i
kursplanen, här på WGY främst i
Naturkunskap, Samhällskunskap och Idrott
och hälsa, arbeta med kunskapsinhämtning,
värderingar och attityder. Även i andra
ämnen kan detta vara aktuellt.

Vi strävar efter att hitta olika samverkansformer både
med polis och socialförvaltningen. Gällande dessa
frågor kan man alltid rådfråga kuratorerna men också
själv ta kontakt med Socialförvaltningen eller Polis.

Om elev är störande eller anses vara en säkerhetsrisk ska
övervägande om avstängning göras av rektor. Vi beslut om
avstängning ska sedvanligt utredning göras. Innan beslut om
avstängning ska alltid information lämnas till
socialförvaltningen.

Tänk på!
Polisen tar också gärna emot tips på sin tipstelefon
eller via internet om vi iakttar något som liknar
misstänkt drogförsäljning eller användning av droger.

Handlingsplan vid oro/misstanke om elev använder droger
Datum 2015-08-31

Misstanke/oro väcks om att
elev använder droger.
Tänk på!
Stor frånvaro, trötthet,
sjunkande studieresultat,
oro och annat avvikande
beteende kan vara symtom
på användning av droger.

Uppföljning
Handlingsplanen följs upp varje år
och revideras vid behov.

Reviderad:

Misstanken/oron tas
skyndsamt upp på EVT av
mentor.
Tänk på!
Vi behöver i det här läget
inte veta om det handlar om
droganvändning utan blott
oron är anledning att ta upp
eleven.

På Evt tas beslut om
arbetsfördelning och vilka
åtgärder som bör vidtas.
Om inte annat bestäms är
det berörd kurator som
ansvarar för fortsatta
kontakter. I detta läge också
viktigt att ta kontakt med
elev och vårdnadshavare.
För elev som är över 18 år
lyssna om samtycke finns
till att kontakta
förälder/närstående

Om det efter EVT/kontakter med elev och
vårdnadshavare, Mottagnings-gruppen/Nyängen inte finns
anledning att göra någon handlingsplan utifrån misstanke
om användandet av droger avslutas ärendet utifrån detta.
Tänk på!
Det kan istället viktigt att se över andra stödåtgärder,
hjälpbehov som kan finnas utifrån den oro som väckts.

Om det framstår som en
välgrundad oro efter kontakt
med elev/vårdnadshavare
tas det en kontakt med
Mottagnings-gruppen
Socialförvaltningen
alternativt görs en
orosanmälan.
För elev som är över 18 år
tas kontakt med Socialförvaltningens öppenvårdsmottagning Nyängen.
Tänk på!
Vi i skolan utför inga
drogtester. I Enköpings
kommun gör
Socialförvaltningen detta.
Polis har möjlighet till
blodprovs-tagning vid
misstanke om brott. Vi i
skolan har inget med dessa
beslut att göra.

Målsättningen för elev är
fortsatt skolgång och bitr.
rektor beslutar om
handlingsplan. Det är
berörd kurator i skolan om
inte annat framgår av
handlingsplanen som under
hela processen står i
kontakt med elev och
vårdnadshavare samt
aktuell handläggare på
Socialförvaltningen.
Uppföljning bör ske
kontinuerligt på EVT.

Handlingsplan om elev är i skolan uppenbart påverkad av
droger eller berusad av alkohol
Datum 2015-08-31

Reviderad:

Elev är i skolan uppenbart påverkad av droger
eller berusad av alkohol.

Mentor eller annan tillgänglig personal ser till att
eleven tas till plats där eleven inte stör. Kontakt
tas genast med vårdnadshavare för avhämtning.
Om vårdnadshavare inte kan nås eller om elev
är över 18 år och inte vill att förälder eller annan
närstående kontaktas så görs en bedömning om
eleven kan behöva komma i kontakt med
sjukvård eller om polis bör tillkallas.

Programrektor sammankallar skyndsamt
ett samrådsmöte för att upprätta en
handlingsplan utifrån den uppkomna situationen.
Uppföljning bör ske kontinuerligt på EVT.

Om eleven uppträder hotfullt eller vägrar att lämna skolan ska polis tillkallas.
Tänk på!
Följ den checklista som finns om hot och våld situationer.

Uppföljning
Handlingsplanen följs upp varje år
och revideras vid behov.

