ELEVKONTRAKT - DROGAVTAL
Fylls i av alla elever vid Traineegymnasiet

Den sociala situationen kan ibland bli ett hinder för den enskilde eleven att lyckas i
skolarbetet. Alkohol och drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan
vara avgörande för individens framtid.
Gymnasieskolorna i Hylte kommun har en gemensam handlingsplan mot droger. I samverkan
med polis och sociala myndigheter är vår målsättning att personalen samt kurator och
skolsköterska samarbetar med elever och föräldrar för en drogfri studiemiljö.
En av våra viktiga uppgifter är att aktivt agera då uppgifter eller misstankar om missbruk
framkommer, därför kan en drogtest bli aktuell.










Under skoltid råder totalt drog- och alkoholförbud.
Förbudet gäller både på skoltid och på arbetsplatserna.
Eleven är medveten om att vid misstanke om drogpåverkan kan alkoholtester
genomföras när som helst och utan förvarning.
Om eleven inte respekterar drog- och alkoholförbudet kan inte skolan ansvara fullt ut
för elevens säkerhet och riskerar att bli av med sin studieplats.
Vi uppmuntrar eleven att avstå från droger även på fritiden eftersom det direkt och i
förlängningen kan komma att påverka närvaron, hälsan och studieresultatet.
Rektor och övrig personal avgör när en elev brutit mot reglerna i detta kontrakt och
beslutar om åtgärder.
Exempel på åtgärder kan vara samtal med eleven, kontakt med rektor, kurator och
föräldrar, avbrutna studier med hemskickning. Hemskickning kan bli aktuellt i de fall
då övriga åtgärder inte fungerar och elevens säkerhet inte kan garanteras, d v s när
eleven uppträder uppenbart oansvarigt och äventyrar sin egen eller andras säkerhet.
Om eleven röker sker det utanför skolans område, på arbetsplatserna följer eleven
deras policy.

Detta elevkontrakt gäller under hela studietiden, för såväl omyndiga som myndiga elever.
Kontraktet skall undertecknas av elev, vårdnadshavare och rektor för Traineegymnasiet i
Hyltebruk.


Jag accepterar ovan ställda villkor och att skolan kan kräva drogtest.
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