
Drogpolicy för Curt Nicolin Gymnasiet 
Curt Nicolin Gymnasiet är en gymnasieskola som på ett kraftfullt sätt månar om varje elevs 
välbefinnande. Stora resurser läggs på att skapa förutsättningar för att ge säkra arbetsvillkor och en 
bra arbetsmiljö i utbildningssituationer, goda motions- och levnadsvanor och en bra 
utbildningskvalitet för eleverna.  
 

Curt Nicolin Gymnasiets elever tillgodoser sig sin utbildning till stor del i ägarföretagens 
industrimiljöer/arbetsmiljöer. Både på Curt Nicolin Gymnasiet och i företagen sker mycket av arbetet 
i så kallade farliga miljöer. Ägarföretagen och Curt Nicolin Gymnasiet kräver nolltolerans mot droger. 
Med stöd av skollag, gymnasieförordning och arbetsmiljölag gäller denna drogpolicy som beskriver 
hur Curt Nicolin Gymnasiet hanterar dessa frågor också när eventuella intressekonflikter mellan ovan 
nämnda styrdokument uppstår.  
 
Mål: 

• Curt Nicolin Gymnasiet skall alltid prioritera elevens säkerhet. 
• Curt Nicolin Gymnasiet skall vara en skola med tillhörande arbetsplatser där man med 

säkerhet kan säga att inga elever är påverkade av alkohol, narkotika eller andra 
berusningsmedel. 

• Curt Nicolin Gymnasiets elever och lärare skall vara välinformerade om skadeverkningar och 
konsekvenser av missbruk av alkohol och narkotika 

• Curt Nicolin Gymnasiet med tillhörande skolgård skall vara rökfri. 
 
Drogpolicyns mål uppnås genom att: 

• Curt Nicolin Gymnasiet ger elever, föräldrar och personal tydlig information om skolans 
drogpolicy samt orsaker till att den innehåller det den gör. 

• personalen påverkar ungdomar i det dagliga skolarbetet till en stark attityd mot droger i 
hälsofrämjande syfte. 

• Curt Nicolin Gymnasiets personal är utbildade om droger och deras skadeverkan samt 
uppdaterade i frågor som berör ungdomars drogvanor. 

• systematiskt eller slumpmässigt och vid misstanke drogtesta Curt Nicolin Gymnasiets elever. 
• Curt Nicolin Gymnasiets personal är vaksam samt reagerar kraftfullt när brott mot skolans 

regler sker. 
 
Åtgärder vid drogmissbruk 

• Curt Nicolin Gymnasiets personal tillsammans med föräldrar upprättar en individuell 
handlingsplan som syftar till att eleven skall bli drogfri på Curt Nicolin Gymnasiet. 

• Eleven avstängs från farliga miljöer till dess att eleven kan påvisa att han/hon är drogfri. 
Alternativ studiegång erbjuds under tiden. 

• Anmälan till social myndighet samt polis görs i samtliga fall där misstanke om missbruk av 
alkohol eller narkotika föreligger. 

 
Vid signeringen av den digitala blanketten ”Drogpolicy” får ni kryssa i att ni tagit del av Curt Nicolin 
Gymnasiets drogpolicy samt att ni godkänner att Curt Nicolin Gymnasiet genomför drogtest på 
mitt barn i syfte att utesluta drogmissbruk i farliga miljöer. Beslut om drogtest fattas av rektor. 
 
 
 
Behandling av personuppgifter 
Skyddet och hanteringen av dina personuppgifter prioriteras högt av oss på Curt Nicolin Gymnasiet. För att vi 
skall kunna driva utbildning och tillhandahålla tjänster som skolan använder sig av i utbildningen har vi behov 
av att behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss endast så länge som 
det behövs för att uppfylla ändamålen i enlighet med dina behov eller vår myndighetsutövning. Du kan läsa 
mer om vår personuppgiftsbehandling på vår hemsida www.cng.se, Dataskyddspolicy. 

http://www.cng.se/

