Handlingsplan droger
Korsbackaskolan 2014-2015

Handlingsplan vid misstanke/upptäckt av drog och
alkoholanvändning
•

Den som har misstanke om eller som upptäckter droganvändning hos en elev kontaktar
skolledning eller någon ur elevhälsan. Beslut tas om vem som informerar vårdnadshavare om
misstanken/oron. Informera vårdnadshavare om att skolledning och elevhälsan beslutar om
vidare åtgärd såsom t.ex. anmälan till socialtjänst och/eller kallelse till EHK. Bedöm gemensamt
om eleven kan vara kvar i skolan eller om eleven behöver hämtas av vårdnadshavare.

•

Informera mentor.

•

Skolledningen tar upp ärendet i EHT och beslut tas om anmälan till socialtjänst och/eller
kallelse till EHK.

•

Tänk på att dokumentera dina åtgärder!

Kännetecken på Cannabis användning?
•

Röda ögon

•

Vidgade pupiller

•

Gladlynt

•

Sömnig,

•

Långsam

•

Glömmer vad som precis har sagts

•

Fnissar

•

Tunga armar och ben

Tänk på att ovanstående kan stämma in på många ungdomar! Viktiga parametrar är om
skolprestationerna börjar dala samt om ungdomen börjar umgås nya kompisar!

Drogtest
•

Vårdnadshavare har möjlighet att vända sig till socialtjänsten för att genom dem få en
drogtest. Föräldraföreningen i Malmö gör också drogtest på vårdnadshavares initiativ och
bekostnad. Vårdcentralen kan drogtesta, skolsköterska eller skolkurator kontaktar
vårdcentralen för att vid behov ombesörja detta.

Viktiga telefonnummer?
•

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) 040-140595 må-to 8-16,30 (stängt 12-13) samt
fredagar 8-12,30. E-post malmo@fmn.nu

•

Vårdcentralen 046-2752000

•

Socialtjänsten 046-739000 (vx)

Cannabis
•

Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja. Det vanligaste sättet att
använda hasch och marijuana är genom rökning.

•

Cannabis innehåller många ämnen som påverkar psyket, starkast effekt har THC.

•

THC lämnar kroppen långsamt och lagras i fettvävnaden till skillnad från alkohol som är
vattenlösligt.

•

Efter att en person använt Cannabis vid enstaka tillfälle kan nedbrytningsprodukter spåras i
urinprov 1-2 veckor, efter en längre tids upprepad användning kan nedbrytningsprodukter
spåras i 2 månader efter det senaste missbrukstillfället.

•

Forskning visar att korttidsminnet samt inlärningsförmågan är nedsatt 1-2 dagar efter
Cannabis användning. Hos den som röker Cannabis 1-2 gånger i månaden eller oftare är
minnet, koncentrationen och inlärningsförmågan därför konstant försämrade. Även förmågan
att analysera och fatta beslut påverkas.

•

Tidig användning av Cannabis ger en ökad risk att senare i livet utveckla ångestsyndrom och
depression.

Vad är Spice?
•

Spice är en blandning av örter med tillsats av syntetiska cannabinoider, effekten påminner
därför om Cannabis.

•

Spice intas via rökning och drogen saluförs under en mängd olika namn.

•

Cannabinoiden sprayas på blad eller örter (vilka som helst) vilket gör att koncentrationen av
Cannabinoiden blir mycket ojämn och det blir omöjligt att veta hur mycket man får i sig.

•

Aceton används för att blanda ut syntetiska Cannabinoider med växtdelar.

Vill du veta mer?
•

Can.se

•

Cannabishjalpen.se

•

Drugsmart.com

•

Droginfo.com

•

Hjarnguiden.se

Viktigt att elever trivs i skolan!
De flesta forskare och experter tycks vara överens om att skolans främsta möjlighet att påverka
ungdomar att avstå från droger är att skapa ett gott skolklimat där eleverna trivs och där de känner
att de utvecklas. Det mest effektiva drogförebyggande arbetet är därför att verka för att ungdomar
hittar en meningsfull tillvaro i skolan!

Vi arbetar med elever i åk 7, deras föräldrar och lärare kring tobak och alkohol.
Eleverna:
Skolsköterska, skolkurator och lärare arbetar gemensamt med eleverna. Skolsköterska och
skolkurator arbetar i klasserna med värderingsövningar och för att försöka få eleverna att våga säga
nej till tobak och alkohol. Lärarna undervisar eleverna kring tobak och alkohol.
Lärare:
All personal på Korsbackaskolan bjuds in till en föreläsning med FMN (Föräldraföreningen mot
narkotika).
Föräldrarna:
Vi bjuder in föräldrar till elever i åk 7 till en föreläsning av FMN i samband med ett föräldramöte.
Föräldrar till elever i åk 8 och 9 bjuds också in till föreläsningen.

I årskurs 8 pratar skolsköterskan och skolkuratorn om sex och samlevnadsfrågor.
Eleverna: Skolsköterska, skolkurator och lärare arbetar gemensamt med eleverna. Skolsköterska och
skolkurator arbetar i klasserna med värderingsövningar och diskussioner kring gränser för sin egen
kropp, vad vårdnadshavare måste få veta etc. Biologilärarna arbetar med ämnet inom ramen för
ämnet.

