N Y C K E L V I K S S K O L A N

Drogpolicy för Nyckelviksskolan
Arbetet i skolan sker helt drogfritt. Till måltider serveras endast alkoholfria drycker. Rökning i
skolans lokaler är förbjuden dygnet runt, alla dagar. På arbetsplatsen är bruk av droger en fråga om
både individens hälsa, verksamhetens produktivitet och kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.
Vid internatresor förekommer inte alkoholhaltiga drycker annat än i samband med för alla
gemensamma festligheter. Eleverna avråds aktivt från att dricka alkohol på fritiden och lärare och
personal uppmanas att vara goda förebilder genom att inte dricka alkohol med eleverna under
gemensamma måltider i samband med arbetsdagen.
Nyckelviksskolan tar inte avstånd från återhållsamma traditioner vad gäller bruk av alkohol vid festliga
tillfällen men avvisar bestämt regelbundet frekvent alkoholintag och bruk av alla former av narkotika.
Vid fester och pubar tillåts alkohol endast inom ramen för skolans regler för fester och pubar.
Vid återkommande och omotiverad frånvaro eller upprepade sjukskrivningar uppmärksammas
särskilt frågan om ev drogmissbruk. Detta gäller både elever och personal. I förekommande fall
utarbetar skolan tillsammans med berörda en individuell åtgärdsplan.
Vid misstanke om att elev eller personal har problem med alkohol eller narkotika, kontaktas rektor
som genomför en utredning som ligger till grund för ev åtgärder som beslutas av rektor. Vid grundad
misstanke stängs eleven eller den anställde av från riskklassat arbete och måste uppvisa negativa
drogtester för att få möjlighet att åter arbeta med sådan verksamhet. Vid upprepade positiva
drogtest avskiljs eleven från utbildningen efter beslut av rektor. För anställd som lämnar positivt
drogtest görs en särskild åtgärdsplan. Avskiljande av elev anmäls till styrelsen som kan ompröva
beslutet. Vägran att lämna drogtest innebär automatisk avstängning från riskklassad verksamhet.
Upprepad vägran innebär avskiljande från utbildningen, och för anställd att särskild utredning görs.
Andra åtgärder kan exempelvis gälla visitation av de skåp som skolan upplåter åt eleverna för
förvaring av skolmateriel.
Elev eller personal som ertappas med innehav eller försäljning av narkotika, polisanmäls.
I läsårsutvärderingarna uppmärksammas drogfrågor särskilt och förs in i uppföljningen av
arbetsmiljöarbetet. Elever och personal informeras återkommande om skolans drogpolicy.
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