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Innehåll  

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. ANDTS-planen innefattar skolans 
ANDTS-policy och handlingsplan.  

 

Syfte  

Syftet med skolans ANDTS-plan är att:  

• Förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. 

• Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan. 

• Tidigt upptäcka och agera vid oro för att en elev/studerande använder ANDTS.  

• Samtliga i skolans personal, elever och vårdnadshavare ska känna till vad som gäller i 

skolans verksamhet och hur skolan hanterar situationer där ANDTS orsakar oro.  

 

Mål  

• Öka andelen elever/studerande som inte använder ANDTS. 

• Minska eller stoppa användandet bland de elever som redan använder ANDTS.  

• Att skolans agerande vid oro för problematiskt ANDTS-bruk leder till att 

eleven/studeranden är drogfri, får det stöd som behövs och kan genomföra sina studier.  

 

 



Skolans ANDTS-policy 
 

 

Förhållningssätt till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
Elever och skolpersonal har rätt till en trygg och hälsofrämjande arbets- och studiemiljö.  

Att förebygga ANDTS-bruk ingår som en del av skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Skolan ska vara fri från alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) samt agera 
direkt vid oro för en elevs ANDTS-bruk.  

All skolpersonal ska agera om ANDTS förekommer på skolans område eller i skolans verksamhet. 
Om oro väcks för en minderårig elev ska barnskydds anmälan göras utan dröjsmål av den 
yrkesperson hos vilken oron väckts. 
 
 

Detta gäller på skolan: 
• På skolområdet är det förbjudet för alla (elever, personal, vårdnadshavare och andra) att 

använda tobaksprodukter – dygnet runt, året runt. 

• För minderåriga är det även förbjudet att inneha tobaksprodukter. 

• Alkoholbruk är förbjudet i skolans utrymmen. 

• Eleverna får inte inneha alkohol i skolans utrymmen. 

• Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra droger samt att ha kvarstående 

påverkan av alkohol eller andra droger under skoltid. 

• Användning, innehav eller försäljning av narkotika är förbjudet och ska enligt lagen 

anmälas till polisen. 

• Användning av dopningspreparat är förbjudet i skolans utrymmen och verksamheter.  

• Spel om pengar är förbjudet för minderåriga och ska inte förekomma under skoltid eller i 

skolans verksamheter.  

 

 

Förebyggande arbete 
 

• För att det drogförebyggande arbetet ska fungera krävs en öppen attityd till problemet i 
skolan. Elever ska känna att vuxna inte fördömer utan är beredda att både ställa krav och 
ge stöd samtidigt som skolan helt tar avstånd från droger.  

• ”Jag-stärkande arbete” genom attitydfostran och värderingsövningar tränar eleverna på 
att ta ställning mot droger. Materialet Livskunskap och EQ används av klasslärarna genom 
årskurserna 1-6. 

• Sunda levnadsvanor: information och praktiskt arbete i samtliga årskurser med vad som 
menas med en sund livsstil; kost, motion och vila. 

• På föräldramöten diskuteras vid behov: gemensamma regler om t.ex. barnens utetider, 
föräldrafria fester o.dyl. Gemensamma strategier för hur man tacklar situationer om man 
ser barn använda droger på fritiden.  

 



Detta gäller inför resor, lägerskolor och dylikt: 
• Alla vuxna förbinder sig till att inte använda alkoholprodukter. 

• Alla vuxna förbinder sig till att inte använda tobaksprodukter i elevernas åsyn. 

• Alla vuxna förbinder sig till att inte förmedla rusmedel till elever. 

• Eleverna förbinder sig till en ANDTS-fri resa. 

 


