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KANALSKOLANS ALKOHOL OCH DROGPOLICY

Kanalskolans inställning
Kanalskolan är en arbetsplats för elever och personal. Här skall vi alla
arbeta gemensamt mot allt missbruk och försäljning av alkohol och
narkotiska preparat. Hela skolan skall omfattas av grundinställningen att
aldrig acceptera något slags missbruk av droger. Med droger avses
alkohol, narkotika, lugnande medel/sömnmedel som är narkotikaklassat,
medel som används vid sniffning samt dopningsmedel. Om missbruk
uppdagas skall skolan reagera direkt.

Förebyggande åtgärder/information
Skolan ska påverka eleverna till en stark attityd mot droger. Alla märken
och symboler som anknyter till alkohol eller narkotika är förbjudna på
Kanalskolan.
För elever som läser Kanalskolans gymnasieutbildningar ingår
undervisning som bidrar till att öka elevernas kunskaper kring alkohol
och narkotika. Skolan ska arbeta för att stärka eleverna och igenom
detta deras förmåga att fatta goda beslut samt att kunna se
konsekvenserna av sina handlingar. Elever och föräldrar informeras om
skolans drogpolicy/handlingsplan vid terminsstart.

Vid misstanke om användning/försäljning
Vid misstanke om alkohol eller annat drogmissbruk/försäljning har all
personal skyldighet att rapportera detta direkt till rektor. Ärendet
behandlas därefter enligt fastställd handlingsplan.
(Se handlingsplan)
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FÖRÄNDRINGAR SOM KAN TYDA PÅ MISSBRUK
Varningssignaler:
 Skolkar/sjukskriven, kommer för sent
 Allmänt håglös, nedstämd/deprimerad
 Lättirriterad, svår att nå, drar sig undan, aggressiva tendenser
 Allt förtroligt prat är som bortblåst
 Nya tankesätt och ideal
 Hygienen skjuts åt sidan
 Smycken, märken, kläder, tidningar eller musik med drogbudskap
 Sämre arbetsprestation/koncentrationsförmåga/minnesstörningar
 Förändrad efter rast, lunch
 Sover oroligt, mardrömmar
 Klagar över magproblem
 Nya okända kompisar/bekanta dyker upp
 Alltid på väg ut
 Det försvinner pengar, lånas pengar, säljs kapitalvaror
 Alltid godissugen, starkt behov av sötsaker
 Röda ögonvitor, blodsprängda ögon
 Förstorade/förminskade pupiller
 Törst, muntorrhet och hosta
 Sluddrigt otydligt tal, ostadiga rörelser

Varningsignaler för anabola steroider:
 Snabb viktökning
 Kraftig acne
 Håravfall
 Pojkar utvecklar bröst
 Balansproblem
 Aggressivt och ohämmat beteende.

Enstaka förändringar enligt denna lista kan stämma på nästan alla barn
eller vuxna. Se därför listan i sin helhet och använd den med sunt förnuft.

