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Elevkontrakt – Marina läroverket
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Elevkontrakt - Må bra, Behålla intresset, Utmanas och lyckas
Allmänt:
Vår skola är unik i många avseenden. Under din gymnasietid på Marina läroverket kommer du att
få vara med om ett flertal aktiviteter i skolans regi, både i skolans direkta anslutning men även ett
antal olika studieresor och seglingar. Det är allas ansvar att göra sitt yttersta för ett lyckat,
lärorikt och minnesvärt genomförande, det är därför viktigt att varje elev uppträder på ett sätt
som gagnar utveckling och kamratskap vilket kräver att du följer skolans ”Normer och regler”
(bil1) samt allt det som står i ”Ombord!” (bil.2).
Tobak, alkohol och droger:
Det gäller totalt drog- och alkoholförbud för alla inom skolans alla verksamheter. Under
studieresorna gäller detta dygnet runt. Resorna pågår fr.o.m. avresa t.o.m. hemkomst. Om elev inte
respekterar drog- och alkoholförbudet, anser sig inte Marina läroverket kunna ansvara för elevens
säkerhet och välbefinnande.
Ombord på fartygen finns både alkoholmätare och drogtest. Om test ger positivt utslag, ska för
situationen relevanta åtgärder vidtas.
De konsekvenser som kan bli aktuella vid misskötsel är:
 Samtal med förälder, genomförs av elev och lärare tillsammans.
 Landgångsförbud under en bestämd tidsperiod.
 Avbryta seglingen, resa hem på egen bekostnad, för att fortsätta studierna på skolan.
Rökning är förbjudet inom skolans område med undantag för en ”rökruta” som finns ombord på
skolsegelfartygen. Om elever under 18år utan ”rökintyg” från föräldrar ses röka under seglingarna
kommer skolan att kontakta målsman och informera om detta efter hemkomst (gäller både på
fartyget och iland).
Övrigt
Det åligger elev/förälder att informera om omständigheter som kan ha betydelse för vistelsen i
skolan och på under studieresor såsom sjukdom, behov av medicin, allergi, särskild kost och
dylikt.
Detta kontrakt gäller under hela studietiden, för såväl omyndiga som myndiga elever. I och med
undertecknande av detta kontrakt accepterar undertecknade innehållet och konsekvenserna vid
eventuellt kontraktsbrott.
Ort______________________ den_____________
____________________________ _______
Elev
Klass

______________________________
Vårdnadshavare

______________________________
Namnförtydligande (texta)

_______________________________
Namnförtydligande (texta)

Handläggare
Original

Mentor
Mentor, arkiveras på skolan
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Missbruk - handlingsplan
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Handlingsplan vid misstänkt eller konstaterat missbruk.
All befattning med droger som alkohol, narkotika och dylikt är förbjuden inom skolans
verksamheter.
1. Vid misstanke/upptäckt eller vetskap om missbruk hos en elev
kontakta skolsköterskan eller utbildningsledaren som för ärendet vidare till
elevvårdsteamet.
2. EVT beslutar om åtgärder.
3. Är den berörde en av skolans personal, kontakta skolsköterskan eller rektor.
4. Skolsköterskan arbetar alltid i samråd med skolledningen.
5. Påverkade personer får ej vistas i skolan. Är den påverkade omyndig kontaktas
alltid vårdnadshavaren. (gäller skolans egna elever)
6. Misstanke om langning eller försäljning av alkohol och droger polisanmäls alltid av
rektor.

Relaterade dokument:
 Normer och regler på ML Organisation
 Elevkontrakt GH Mallar och blanketter
 Alkohol- och drogpolicy PH Arbetsmiljö
 Systematiskt arbetsmiljöarbete, handbok ML Arbetsmiljö - Arbetsmiljöpolicy

Viktiga telefonnummer
Sandra Rohlin (skolsköterska) 506 532 09
Per Lindberg (rektor) 506 532 01
Lee Stern (bitr.rektor) 506 532 02

Upprättad 2008

Alkohol- och drogpolicy för personal på Marina läroverket
Utgångspunkten i Marina läroverket/Klart Skepp Marinteknik AB s verksamhet är att våra elever
skall vistas i en alkohol- och drogfri miljö. Därför är bruk av alkohol och droger förbjudet inom
alla skolans verksamheter. Detta innebär att personal avstår från alkohol och droger under all
skolverksamhet och skolresor/seglingar samt aktivt arbetar för en gemensam värdegrund som
utesluter bruk av alkohol och droger i dessa sammanhang. Under skolsegling gäller detta både
ombord och iland under hela resan.
Det är inte heller tillåtet att förvara alkohol ombord på våra fartyg.
Personal som är påverkad av alkohol och/eller droger under skolverksamhet kan enligt
befälhavarens/rektors beslut skiljas från sitt uppdrag.
Marina läroverket har rätt att genomföra utandningsprov samt i fråga om misstanke om
drogmissbruk även drogtest.

Per Lindberg
Rektor

Daniel L Winblad
Rederichef

Jag är införstådd med dessa regler och förhållningssätt. Jag accepterar dem och förbinder mig att
följa dem. Jag är också medveten om att företaget har rätt att skilja mig från min befattning om jag
inte följer ovanstående.

……………………..……
Ort

………………………………….
Datum

:……………………………………………..
Underskrift
……………………………………………...
Namnförtydligande

Elevkontrakt, drogpolicy
VRG Djursholm 2019-20

Till elever på VRG Djursholm,

Denna blankett lämnas in ifylld senast 23/9 2019 till
VRG Djursholm skolledning

Skolan tar avstånd från alla typer av droger. I skolans verksamhet, på skolans område och i dess närhet ska det vara alkohol-,
drog- och rökfritt. Det får heller inte förekomma burkar/flaskor som innehåller eller har innehållit alkohol.
I egenskap av elev på VRG Djursholm ska du teckna ett kontrakt om drogfrihet, samt att du respekterar rökförbudet. Om
du, av någon anledning, inte vill skriva på detta kontrakt, skall du kryssa i att du tagit del av informationen. Kontraktet
lämnas in till skolans skolledning under första skolveckan. Se vidare medsända drogpolicy.

Elevkontrakt:
Elevens namn: ____________________________________________
Personnummer: ___________________________________________ Klass: _________
I egenskap av elev på VRG Djursholm förbinder jag mig härmed att följa skolans drogpolicy, samt att respektera
rökförbudet. Jag har förstått och kommer att respektera att skolan är en drogfri plats. Jag kommer avstå från alkohol och
droger och kommer att se till att jag inte är påverkad under aktiviteter i skolans regi. Som elev ger jag här mitt godkännande
till att jag kan bli utvald för slumpvisa drogtester på skolan. Ett sådant samtycke till att delta i slumpvisa drogtester kan jag
som elev återkalla när som helst, även vid tillfället för slumpvis drogtestning.
Bryter jag mot detta kontrakt har jag förstått att åtgärderna i skolans drogpolicy träder i kraft. När det gäller rökförbudet så
regleras detta i skolans ordningsregler.
___________________________
Ort och datum

______________________________________
Underskrift

________________________________
Jag har tagit del av informationen,
men skriver inte under kontraktet
_________________________
Underskrift

Namnförtydligande

_________________________
Namnförtydligande

2019-08-01

Drogpolicy och handlingsplan för VRG
Djursholm
Skolans möjligheter och skyldigheter regeleras av: Narkotikastrafflagen, Arbetsmiljölagen,
Socialtjänstlagen, Dopningslagen och Skollagen.
Vi vill erbjuda våra elever och vår personal en skyddande skol- och arbetsmiljö och bidra till ett drogfritt
liv för elever och anställda. Vårt hälsofrämjande arbete har som mål att ge våra elever de bästa
livsförutsättningarna.
Utifrån gällande ovanstående lagar avses som droger: alkohol, narkotika, läkemedel och
andra preparat som tas i berusningssyfte t.ex. medel som används vid sniffning/boffning
samt dopningsmedel.

Information skall ges till elever, föräldrar, personal och andra berörda om nolltolerans mot droger
i skolan.

Policy
●
●

Skolan är en drogfri arbetsplats för alla elever.
Det är absolut förbjudet för elever att inneha eller nyttja droger i skolan eller vid skolans
aktiviteter.

Handlingsplan
●
●
●
●

Vid VRGD bedrivs ett systematiskt drogförebyggande arbete i syfte att informera om
drogernas negativa effekter på individ, grupp och samhälle.
I början av varje läsår behandlas drogpolicy och handlingsplan av mentorer och elever i
alla klasser.
Vårdnadshavare eller försöjningsansvarig1 skall informeras om skolans drogpolicy och
handlingsplan.
Drogtest, slumpmässig eller när skälig misstanke om drogpåverkan föreligger, kan efter
ingången överenskommelse test tas på elev som är inskriven i skolan.

För myndiga elever (över 18) som fortfarande bor hemma kommer information att lämnas till hemmet då
drogproblem kan få familjeekonomiska konsekvenser och föräldrarna är försöjningsansvariga så länge
berörd elev går i gymnasieskolan. Med försörjningsansvarig avses förälder som har underhållskyldighet för
sitt barn under tiden som barnet går i gymnasieskolan enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken."
1

2

Vid misstänke om drogaktivitet lägger vi stor vikt vid snabb
handläggning så att:
●
●
●
●
●

Annan orsak till påverkan ska uteslutas.
Omedelbar kontakt tas med vårdnadshavare
Rektor sammankallar snarast till elevvårdskonferens.
Under elevvårdskonferensen överenskommes om en individuell handlingsplan med tydlig
ansvarsfördelning.
Socialtjänsten kontaktas vid behov.

Omhändertagande av alkohol eller droger i skolan
●
●

Alkoholhaltiga drycker omhändertas av skolans personal och förvaras hos rektor och
återlämnas enbart till anhörig över 20 år (jfr Skollagen 5 kap 22-24 §§).
Narkotika, läkemedel och andra preparat som tas i berusningssyfte t.ex. medel som används
vid sniffning/boffning samt dopningsmedel omhändertas av skolans personal och förvaras hos
rektor som anmäler omhändertagandet till Polismyndigheten (polisen). Omhändertagandet
består tills polisen fattat beslut om åtgärd (se Skollagen 5 kap 22-24 §§)

Andra åtgärder
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Elevhälsokonferens anordnas och utredning gör enligt skollagen 5 kap. 9-10 §§.
Individuell handlingsplan aktiveras.
Socialtjänsten kontaktas.
Frågor om behandling hänskjuts till socialtjänsten.
Elevvårdspersonalen håller sig, efter samtycke från vårdnadshavare och/eller elev,
fortlöpande informerad om behandlingresultat via behandlingsenhet respektive
socialtjänst.
Berörd personal hålls informerad efter samtycke från vårdnadshavare och/eller elev.
Stiftelsens skolchef informeras.
Om missbruk fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ fortsätter tillämpningen av
skollagen 5 kap. 6-23 §§.
En akut drogpåverkad elev skall efter kontakt med vårdnadshavare eller
försörjningsansvarig avvisas från skolan och omhandertas på ett betryggande sätt.
Vid behov av hemresa bekostar elevens vårdnadshavare alternativt försörjningsansvarig en
sådan hemresa.
Polis tillkallas vid behov.
Rektor kallar till elevvårdskonferens.

Åtgärder vid misstänke om försäljning av droger
●
●

Skolledning och elevvårdsteam kontaktas.
Rektor gör polisanmälan.

Plan fastställd av rektor

3

VRG Djursholm förebyggande arbete
Under läsåret 2019-20 planeras nedanstående insatser:
●

●
●
●
●

●
●
●
●

2

Föräldrainformation vid första föräldramötet för åk 1. Drogpolicy samt handlingsplan
presenteras och information ges om föräldrarnas roll under gymnasietiden och samarbete
mellan skola och föräldrar.
Handlingsplanen mot droger förankras och diskuteras under höstterminen tillsammans
med samtliga elever vid mentorstid.
Under höstterminen anordnas föreläsningar kring temat i augusti som är inbokade för alla
elever i denna årskurs.
Föreläsningar
Ordningsregler gällande alkohol och andra droger i samband med speciella arrangemang i
syfte att minska alkoholkonsumtion och alkoholreleterade problem förankras hos
elevkårens festkommitté.
Under vårterminen går skolledningen ut och informerar elever i åk 3 om hur man bör
agera kring studenten och det festande som kan vara förknippat med dessa aktiviteter.
Representanter från elevhälsan deltar i kommunens nätverk kring alkohol- och
narkotikafrågor och samverkar med polis, socialtjänst och andra myndigheter.
Skolan samarbetar med polisen avseende spontana sök med droghundar.
Skolorna genomför slumpvisa drogtester2 på samtliga elever.

* Slumpvisa drogtester

Enligt Arbetsmiljölagen skall skolan förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en bra
arbetsmiljö. Vi utför slumpvisa drogtester för att det underlättar för ungdomar att stå emot
grupptryck och våga säga nej. Det bidrar även till en säkrare arbetsmiljö och vetskapen om att
kunna bli ertappad med droger har ett preventivt värde. Justitieombudsmannen har i JO 2004/05
s.337 tydliggjort att en skola har rätt att slumpvis drogtesta elever om vissa villkor är uppfyllda.
Dessa villkor är (1) att elev och vårdnadshavare båda undertecknar en överenskommelse med
skolan om att en eleven kan komma att bli utvald för slumpvis drogtestning, (2)
överenskommelsen är frivillig (3) samt att eleven vid själva testtillfället kan välja att frivilligt avstå.
VRG Djursholm vill med denna information klargöra att allt deltagande vid slumpvisa drogtester
vid skolan bygger på dessa villkor.

