
Strömstad Gymnasiums ANDT-handlingsplan för en 

alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola 2022-2023 

 

Mål  

Strömstad Gymnasium är en alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksfri skola. Skolan ansvarar för att 

varje elev får grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt förståelse för den 

egna livsstilens betydelse för den egna hälsan och miljön.  

 

Syfte  

Syftet med handlingsplanen är att arbeta för en hälsofrämjande skola samt förebygga, upptäcka och 

ingripa mot alkohol, narkotika, droger och tobak. Handlingsplanen förtydligar skolans regler för en 

rök- och tobaksfri skola och kommunens tobakspolicy. Ingen som befinner sig inom gymnasiets 

lokaler eller skolgård ska behöva komma i kontakt med tobak eller utsättas för passiv rökning eller 

röklukt.  

 

Hälsofrämjande arbete  

På Strömstad gymnasium arbetar skolans personal för elevernas hälsa och välbefinnande. Skolan 

anordnar aktiviteter på höst och vår som främjar rörelse och relationsskapande. Skolans inre miljö är 

skapad som ett skepp och inspirerar till studier och pausmöjligheter. Skolan satsar på idrott genom 

idrottsspecialisering där samarbete med föreningar är centralt. Personalen uppmuntrar eleverna till 

rörelse och paus. Skolans lunchservering serverar en näringsriktig kost med salladsbord och 

fruktalternativ.  

 

• All personal arbetar hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.  

• Lärarna och elevhälsan arbetar främjande kring elevernas hälsa och utbildning.  

• Undervisningen omfattar värdegrundsarbete för att stärka elevernas självkänsla och tillhörighet. 

Faktakunskap om risker med droger tas upp i ämnesundervisningen.  

• Elevrådet är aktivt och driver elevernas egna hälsofrågor utifrån behov och önskemål.  

• Strömstad gymnasium har elevskyddsombud som en länk mellan elever och personal.  

• Elevhälsan arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande utifrån fyra hälsoperspektiv; 

medicinskt, socialt, specialpedagogiskt och psykologiskt.  

• Strömstad Gymnasium har ett nära samarbete med socialtjänst och polis. Ungdomsarbetare och 

polis finns tillgängliga i den dagliga verksamheten.  

  



Förebyggande arbete  

• All personal arbetar för att stödja elevernas närvaro och vi följer vår närvaroplan för att främja 

närvaro.  

• All personal är goda förebilder för eleverna och följer gymnasiets tobakspolicy.  

• All personal är trygg i att tidigt upptäcka och tyda tecken på användning av olika former av droger.  

• En drogvaneenkät genomförs årligen med skolans samtliga elever. Resultatet återges till elever, 

vårdnadshavare, lärare och elevhälsa för att ge möjlighet att systematiskt kartlägga resultat och vidta 

åtgärder.  

• Skolsköterska genomför hälsosamtal med alla elever i åk 1 där frågor kring ANDT lyfts. 

• Vid uppstart planeras en individuell återkoppling från varje elev (underskrift) att eleven har tagit 

del av skolans ordningsregler.  

 

Åtgärdande arbete avseende tobak  

• All personal tillrättavisar en elev som har med sig eller nyttjar tobak såsom snus, cigaretter, e-

cigaretter, vattenpipa, piptobak, cigariller, cigarrer och råtobak på skolans område. Tobaken 

omhändertas av skolan och vårdnadshavare kontaktas. Lärare, skolsköterska och rektor följer upp 

med ett samtal. Vid behov kopplas även polis och/eller socialtjänst in. Vårdnadshavare uppmanas att 

komma till skolan och hämta tobaken som har omhändertagits. 

 

Åtgärdande arbete avseende alkohol, narkotika och droger  

• Om skolan får vetskap om att en elev har med sig alkohol och narkotika till skolan kontaktas alltid 

vårdnadshavare och en anmälan görs till socialtjänst och/eller polis. Skolan har rätt att omhänderta 

alkohol, narkotika och droger för att lämna vidare till polisen. Rektor beslutar om vidare åtgärder.  

• Om en elev uppträder alkohol- eller drogpåverkad under skoltid, kontaktas alltid vårdnadshavare. 

Skolan gör en anmälan till socialtjänst och/eller polis. Rektor beslutar om vidare åtgärder.  

• Skolan erbjuder drogtest om vi misstänker droganvändande.  

• Eleven erbjuds samtal med skolans skolsköterska eller kurator som stöd. 

 

Rutin för information  

Till elever och vårdnadshavare  

• Skolans regler gås igenom vid skolstart. De tas också upp kontinuerligt under läsåret (mentorstid). 

• Informationsblad skickas hem till elever och vårdnadshavare vid skolstart. 

• Vi informerar om skolans regler vid föräldramöte i samband med skolstart.  

• Information går ut via skolans hemsida. 

• Tydlig skyltning. 



 

Till personal  

• Kontinuerlig information på arbetsplatsträffar och enhetsmöten.  

• Skolans rutin lämnas ut till berörda enhetschefer som har sin personal på Strömstad gymnasium.  

• Skolans rutin lämnas ut till tillfälliga hyresgäster. 


