Policy mot alkohol och droger Svenska skolans gymnasium i Paris 2014-2015
Inledning
De kulturella skillnaderna och traditionerna vad gäller rökning, alkoholkonsumtion och vissa
droger (cannabis t.ex.) skiljer sig avsevärt åt mellan Sverige och Frankrike. Svenska skolan
har därför en särskilt viktig uppgift att förebygga missbruk, diskutera kulturkrockar och
förmedla ett förhållningssätt som motverkar alkohol och drogkultur. Föreliggande policy
gäller för såväl skoltid som fritid.
Alkoholpolicy
Svenska skolan i Paris intar en restriktiv ställning vad beträffar konsumtion av alkohol. För
icke myndiga elever gäller förbud mot alkoholkonsumtion. För myndiga elever kan en
mycket begränsad konsumtion accepteras, men enligt skolans regelverk får inte elever
uppträda i påverkat tillstånd.
Drogpolicy
Svenska skolan i Paris har nolltolerans mot droger. Med droger avses narkotika, icke
medicinsk användning av läkemedel eller andra preparat som påverkar nervsystemet.
Mål
Elever på Svenska skolan i Paris ska känna till skolans policy mot alkohol och droger samt
känna sig så trygga i sin ställning gentemot alkohol och droger att de följer nämnda policy.
Samtliga elever och personal ska aktivt arbeta för att motverka missbruk av alkohol och
droger.
Metod
Vid terminsstart informeras samtliga elever om kulturskillnader mellan Sverige och Frankrike
beträffande konsumtion av alkohol och droger.
Frågor om alkohol och droger ges varje år utrymme i kurserna Idrott och Hälsa,
Psykologi, Biologi och/eller Naturvetenskap.
Under läsåret behandlas dessa frågor regelbundet i mentorsgrupperna
(individuellt och/eller i grupp) och även inom ramen för värdfamiljsträffar.
Diskussion som rör alkohol eller droger tas också upp för att förebygga bruket av alkohol och
droger i sammanhang där sådana kan tänkas förekomma. Elevrådets styrelse kan också bidra
vid dessa diskussioner och kan även initiera olika alkoholfria aktiviteter.

Vid misstanke om problem relaterade till alkohol eller droger


Rektor och mentor kallar eleven till samtal, vilket dokumenteras.



Vid behov tas kontakt med föräldrarna.



Eleven kan föreslås ett drogtest. Föräldrarna informeras i förekommande fall om
detta.

Vid stark misstanke om problem relaterade till alkohol eller droger


Se ovanstående punkter samt



Ett drogtest begärs och föräldrarna ombeds skicka ett skriftligt godkännande av detta
samt intyga att de är medvetna om skolans samtal med eleven.

Vid konstaterat alkohol- eller drogmissbruk


Rektor och mentor kallar eleven till samtal, vilket dokumenteras. Föräldrarna
kontaktas.



Skolan ger eleven skriftlig varning som även undertecknas av föräldrarna.



Begäran om drogtest ges och föräldrarna ombeds skicka ett skriftligt godkännande.



Upprepas förfarandet ska elevens skolgång vid Svenska skolan i Paris avbrytas och
eleven skickas hem.

Åtgärder när elev är alkohol- eller drogpåverkad inom skolans område


Elev som är alkohol- eller drogpåverkad inom skolans område ska avvisas från skolan
och omhändertas på betryggande sätt.



Föräldrarna kontaktas. Eleven föreslås drogtest. Föräldrarna informeras om att
eleven föreslagits drogtest och om huruvida eleven accepterat testet eller ej.



Om skolan bedömer det vara nödvändigt ska skolgången avslutas vid Svenska skolan i
Paris och eleven skickas hem. I annat fall ger skolan eleven skriftlig varning, som ska
undertecknas av föräldrarna och vid upprepat förfarande skickas eleven hem.

Åtgärder vid misstanke om försäljning av alkohol och droger


Rektor och mentor kallar eleven till samtal, vilket dokumenteras. Kontakt tas med
föräldrarna. Rektor kan, om det anses nödvändigt, göra polisanmälan.



Vid bevisad försäljning av alkohol eller droger, ska skolan bedöma om det anses
vara nödvändigt att elevens skolgång avslutas vid Svenska skolan i Paris och att
eleven ska skickas hem. Om eleven inte skickas hem, ger skolan skriftlig varning,
som ska undertecknas av eleven och föräldrarna. Vid upprepat förfarande skickas
eleven hem.
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