HANDLINGSPLAN MOT RUS
OG DOPINGMIDLER

Østfold fylkeskommune

Askim videregående skole
Handlingsplan mot rus og dopingmidler

Innledning
Askim videregående skole er en utdanningsarena som ønsker å gi klare signaler til elever og
foresatte om at rus/dopingmidler ikke tolereres. I denne handlingsplanen fremgår det klart
hvilket forebyggende arbeid som gjøres og hvilke tiltak/handlinger som igangsettes ved
mistanke om misbruk eller omsetting av rus/dopingmidler.

Forankring i lovverk
«Handlingsplan mot rus og dopingmidler» er forankret i Opplæringsloven § 9a, i «Prosedyrer
for rusmiddeltesting» IS- 2231- Helsedirektoratet 11/2014, i Østfold fylkeskommunes
dokumenter «System for styring og utvikling av videregående skole i Østfold», «Elevenes rett
til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø», «Strategi for psykisk helsearbeid i
videregående skoler i Østfold 2013 – 2016» og i Askim videregående skoles utviklingsplan,
ordensreglement og kan implementeres i skolens kjerneverdier på denne måten:
• Kunnskap om rus og dopingmidler
• Læringsglede i et åpent og trygt rus – og doping - fritt miljø
• Ansvarlighet for å gi andre en best mulig hverdag
• Respekt for medmennesker
• Engasjement og initiativ i arbeidet med en rus – og doping-fri skole

Formål
•
•
•
•

Askim videregående skole skal være en rus/dopingfri skole
Askim videregående skole skal ha et godt fungerende forebyggende team
Askim videregående skole skal bidra til riktig håndtering ved mistanke og når det
oppdages rus/ dopingmiddelbruk.
Askim videregående skole skal bidra til riktig håndtering når det oppdages besittelse
eller omsetting av rus/dopingmidler.
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Tiltak og rutiner
Forebyggende
Skolens forebyggende team består av disse personene:
Rektor
Helsesøster
Sosialfaglig rådgiver
Sosialpedagogisk rådgiver
Sosialpedagogisk/karriererådgiver
Lærer- velges av forebyggende team
Politi / forebyggende enhet
SLT (Samordnet kriminalforebyggende tiltak ved Askim kommune)
Elever ved behov
Aktivitet

Ansvar

Tidspunkt/Oppfølging

Elevene informeres om
skolens holdning til bruk av
rus/dopingmidler og om
regelverk og handlingsplan
Informasjon Vg1
Informasjon Vg3
Temadag for Vg3 - Russen
Elevene deltar aktivt i
rusforebyggende og
holdningsskapende arbeid
med eksterne forelesere f. eks
fra politiet

Rektor, forbyggende team og
kontaktlærer

Skolestart

Helsesøster/rådgivere/skolens
ledelse

Skolestart/høst
Kontinuerlig
Mars/april

Forebyggende team/elevrådet
og skolens ledelse

September/oktober

Alle foresatte får
informasjonsbrev

Rektor/skolens ledelse

Før oppstart på Vg1

Foresatte informeres på
samme måte som elevene på
foreldremøter

Rektor
Kontaktlærer

Skoleårets første
foreldremøte og
underveis

Ansatte kurses i temaet

Forebyggende team og skolens
ledelse
Lærere og skolens ledelse
Helsesøster

Ved behov

Synlig voksen
Frivillig rustesting

Kontinuerlig
Etter avtale
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Rutiner ved mistanke om at en elev er påvirket av rus/dopingmidler på
skolen, ved utplassering eller på arrangement i skolens regi

•
•
•
•
•
•

•

•

Aktivitet
Eleven tas ut av
undervisningen og en fra
forbyggende team kontaktes
Ved styrket mistanke varsles
rektor og eleven bortvises for
resten av dagen
Foresatte informeres dersom
eleven er under 18 år.
Bekymringsmelding til
barnevernet
Elev og foresatte (hvis eleven
er under 18 år) kalles inn til et
møte dagen etter.
Det skal orienteres om
oppfølging og tiltak i regi av
forbyggende team og andre
samarbeidspartnere.
Eventuell avtale om
rusmiddeltesting og
samtykkeerklæring signeres
Sluttevaluering av perioden
med involverte parter

Ansvar
Kontaktlærer eller
faglærer og forbyggende
team

Dokumentasjon
Dokumentasjon i
Oppad og ePhorte, vise
til ordensreglementet

Rektor

Enkeltvedtak ved
bortvisning

Kontaktlærer

Legges i Oppad og
ePhorte

Forbyggende team
Rektor
Avtale lages

Forbyggende team

Dokumentasjon i
ePhorte
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Rutiner ved bekymring og mistanke om at en elev bruker rus/dopingmidler på
en slik måte at det påvirker skolesituasjonen
Aktivitet
• Kontaktlærer eller annen ansatt
som har bekymring eller
mistanke, plikter å informere
forbyggende team
• Kontaktlærer kalles straks inn til
klasselærerråd hvor en fra
forbyggende team deltar.
• En representant fra
forbyggende team får utnevnt
oppfølgingsansvar.
• Ved styrket mistanke, innkaller
kontaktlærer/rektor
umiddelbart elev og foresatte til
et møte vedrørende elevens
helhetlig skolesituasjon.
Møtetidspunktet er allerede
avklart med representant fra
forebyggende team.
• Mistanke legges fram på møtet,
og eleven får informasjon om
rettigheter og plikter, jfr.
skolens reglement og
Opplæringsloven
• Eventuell avtale om ruskontrakt
og samtykkeerklæring signeres i
samarbeid med politiet.
• Oppfølging av saken jfr. skolens
ordensreglement
•

Evaluering av saken i form av
evalueringsmøter med
involverte parter

Ansvar
Kontaktlærer eller
annen ansatt

Dokumentasjon

Kontaktlærer/faglærer Dokumenteres i
Forbyggende team
Oppad og i ePhorte

Rektor
Kontaktlærer

Dokumenteres i Oppad og
i ePhorte

Forbyggende team
Dokumenteres i Oppad og
i ePhorte

Forebyggende team

Forbyggende team
Rektor

Dokumentasjon
Ved behov

Forbyggende team
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En sjekkliste..
1.
2.
3.
4.

Har eleven sluttet/avbrutt/byttet skole tidligere?
Har eleven problemer med å skaffe bøker/PC/utstyr?
Har eleven stort fravær? Er det noe mønster i fraværet?
Virker eleven dempet, rolig, sløv, har problemer med hukommelse og
konsentrasjon eller blir frustrert eller aggressiv ved oppgaveløsning?
5. Viser eleven tydelige fall i skoleprestasjoner?
6. Viser eleven merkbare fysiske forandringer som dårlig hygiene, dårlig form eller
synlig vekttap?
7. Viser eleven merkbare psykiske forandringer?
8. Uttrykker eleven meninger/holdninger som bagatelliserer eller legaliserer bruk av
rus/ dopingmidler?
9. Viser eleven liten interesse og negativ innstilling til skolen?
10. Skifter eleven vennekrets?

Rutiner ved mistanke om kjøp og salg av rus/dopingmidler
Aktivitet
Ved mistanke om kjøp/salg av
rus/dopingmidler meldes dette
umiddelbart i fra til ledelsen og
forbyggende team

Ansvar
Forbyggende team
Rektor
Politi

Dokumentasjon

Evaluering
•
•
•
•
•
•

Planen iverksettes i mars 2014.
Planen ble første gang evaluert i mars 2015.
Videre evalueres planen i juni hvert år.
Eventuelle endringer iverksettes fra neste skoleår.
Ledelsen ved rektor har ansvar for at dette gjennomføres.
Siste gang evaluert: Oktober 2015

Aktuelle problemstillinger ved evalueringen kan være:
•
•

Er vi på vei til å nå formålet med planen?
Er planen et virksomt dokument som brukes i hele organisasjonen?
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SAMTYKKEERKLÆRING

Elev:

F.nr:

Jeg er informert om at de involverte hjelpepersoner er underlagt taushetsplikt etter
Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Lov om sosiale tjenester i NAV eller Helsepersonell- loven.
For å bidra til et samarbeid og en helhetlig vurdering av tiltak og løsninger, er det behov for at
taushetsplikten oppheves.
Under forutsetning av at det er nødvendig og relevant i forbindelse med mitt hjelpebehov, samtykker
jeg til at følgende personer/instanser, uten hinder av taushetsplikten, kan samarbeide, innhente og
utveksle informasjon:
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RUSKONTRAKT

Jeg……………………………..født:……………….har inngått ruskontrakt den………….

Kontrakten gjelder fra og med den …………..til den……………..

Jeg skal møte ved………………………helsestasjon hver uke for frivillige urinprøver samt samtaler. Etter 3
måneder med negative urinprøver vil det bli vurdert om samtaler og urinprøver blir gjennomført hver
annen uke.
Hvis det er mistanke om at jeg ruser meg, kan det kreves at jeg må ta stikkprøve eller hyppigere
urinprøver for en periode.
Ved positiv urinprøve på narkotika vil det bli opprettet anmeldelse på bruk av narkotika.
Ungdommen, foresatte samt politiet i Follo vil bli varslet.
Om jeg har annen befatning med narkotika i kontraktsperioden f.eks kjøp, salg eller oppbevaring,
vil kontrakten ansees som brutt. Ny anmeldelse vil bli opprettet for det straffbare forholdet.
For øvrig gjelder

•
•
•
•
•

Hvis jeg er syk eller på annen måte forhindret fra å komme skal mine foresatte i
forkant ringe helsestasjon og gi beskjed.
Hvis jeg ikke møter til avtalt tid vil helsestasjonen varsle foresatte og politiet i Follo.
Det vil bli vurdert å varsle barnevernet i kommunen.
Jeg og/eller mine foresatte skal gi informasjon dersom jeg bruker medisiner i
kontraktsperioden som kan ha innvirkning på prøveresultatet.
Ved bekymringsfull utvikling vil barnevernet i kommunen varsles.
Utvannet/falsk eller manipulert prøve vil kunne føre til kontraktsbrudd og
ungdommen, foresatte samt politiet i Follo vil bli varslet.

Dato for evaluering etter 3 mnd:…………………………..
Dato for evaluering etter 8 mnd:…………………………..

_________________________________
Signatur ungdom

_______________________________
Signatur politiet/telefonnr
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