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YBCs drogpolicy
YBC är en skola som har höga ambitioner, både vad gäller akademisk och personlig
utveckling hos våra elever. Som ett led i den personliga utvecklingen är friskvård något vi
arbetar aktivt för. Målet är att eleverna ska må bra både fysiskt och psykiskt och att YBC
ska vara en rök- och drogfri skola.
Droger, vare sig det är alkohol, narkotiska preparat eller sniffning är inte tillåtet på YBC
och det är något vi arbetar aktivt mot. Även rökning är förbjudet inom skolans område
samt i skolans närområde.
Vår policy är att dels arbeta förebyggande men också att aktivt ingripa vid bruk eller
misstanke om bruk av droger. YBCs avsikt är så tidigt som möjligt sätta stopp för bruk av
narkotika. All erfarenhet visar att desto tidigare bruk av narkotiska preparat kan upptäckas
och därmed stoppas, desto bättre hjälper vi våra ungdomar.

Lagstiftning
Som skola har YBC flera lagar att följa, både gällande ansvar och skyldigheter:
- Enligt narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha, konsumera eller sälja preparat
som är klassade som narkotika. Enligt lagen kan konsumtion, innehav och försäljning av
små mängder ge upp till sex månaders fängelse.
- Enligt Socialtjänstlagen har skolan skyldighet att anmäla till socialtjänsten om skolan får
kännedom om att en ungdom innehar, brukar eller säljer narkotiska preparat.
- Enligt Skollagen skall skolan motverka missbruk av narkotika.
- Enl FNs Barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från narkotika

Förebyggande arbete på YBC
• Vi ger tydlig information till elever och föräldrar om YBCs drogpolicy. Skolan ska vara
rök- och drogfri.
• Vi arbetar aktivt för att upptäcka eventuellt drogmissbruk.
• Vi arbetar med föreläsningar och värderingssamtal med våra elever och vi vill engagera
föräldrar.
• Vi har regelbundet samarbete med socialtjänsten och Mini Maria/Maria Ungdom.

Åtgärder vid misstanke om missbruk
Om YBC får kännedom eller misstanke om att en elev missbrukar något narkotiskt
preparat, så handlar vi. - Vi vill och måste enligt lag, agera.
• Om eleven är under 18 år har vi ett gemensamt möte mellan elev, föräldrar/
vårdnadshavare, mentor och/eller rektor/kurator.
• Eleven uppmanas att omgående lämna urinprov på Mini-Maria eller Maria Ungdom.
Eleven eller föräldern ska inom två veckor visa skriftligt provsvar från provtagningen.
• Om eleven vägrar att drogtesta sig, med eller utan stöd från förälder, så har skolan
anmälningsplikt till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14 kap, 1§. Denna
anmälningsplikt går inte att förhandla bort.
• Om eleven är 18 år försöker i möjligaste mån få med föräldrarna/vårdnadshavarna vid ett
första samtal. Eleven uppmanas att omgående lämna urinprov på Mini-Maria/Maria
Ungdom. Om eleven vägrar görs enligt Socialtjänstlagen en anmälan till socialtjänsten.
• Skulle en elev uppträda påverkad på skolan, bli ertappad med innehav eller att sälja
narkotiska preparat, görs en polisanmälan och en anmälan till socialtjänsten. Föräldrar
kontaktas omgående och vid behov även polis. Föräldern får hämta sitt barn i skolan.
Skolan har i yttersta fall möjlighet att avstänga elev i 14 dagar med hänsyn till andra elever
och skolans personal. Efter 14 dagar tas beslut av Barn- och ungdomsnämnden.
Rökning
Det är allmänt rökförbud inom skolans område.
Om elev under 18 år ertappas med att röka, kontaktas föräldrarna/vårdnadshavaren.

