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Mörbyskolans handlingsplan mot 

ANDTS - Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel 
Övergripande mål: 
Danderyds kommun ska erbjuda en ANDTS-fri (alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- 
och spel) skoltid för alla, och arbetet som bedrivs är kortfattat:

Förebyggande åtgärder 
• Ett systematiskt drogförebyggande arbete bedrivs 
• All personal och alla elever är väl förtrogna med handlingsplanen mot droger. 
• Skolan informerar samtliga elever och föräldrar/vårdnadshavare om handlingsplanen mot 
droger.  

Vid oro och misstanke 
• Lärare/mentor ska kontakta elevhälsan och /eller rektor 
• Elevskåp genomsöks vid misstanke om brott
• Samtal hålls med eleven
• Drogtest föreslås
• Vårdnadshavare kontaktas
• Anmälan till socialtjänsten 
• Polis kontaktas vid misstanke om brott 
• Åtgärdsplan upprättas med stödinsatser och kontroll med fortsatta drogtester

Vid konstaterande av droganvändning/droghantering 
• Omedelbar kontakt tas med vårdnadshavare 
• Anmälan till socialtjänsten
• Polis kontaktas vid misstanke om brott. 
• Utredning sker enligt skollagen. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare
• Avstängning helt eller delvis kan bli aktuellt. 
 
Åtgärder när elev är drogpåverkad
• Kontakt med vårdnadshavare sker direkt som skyndsamt ombedes komma till skolan och 
hämta eleven. Tills vårdnadshavaren är på plats omhändertas eleven på ett betryggande sätt 
• Polis tillkallas vid behov 
• Därefter ska skolan vidta åtgärder enligt ”Vid konstaterande av droganvändning/ 
droghantering eller annan anledning till oro” 

Rutiner för det förebyggande arbetet 
Organisationsnivå ● Skolans inställning är att elever inte ska befatta sig med någon typ av drog.
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● Under skoltid är det förbjudet att medta eller dricka alkohol.
● Under skoltid är det förbjudet att använda tobak.
● Allt bruk samt innehav av narkotikaklassade preparat är förbjudet.
● All personal har en skyldighet att agera enligt skolans handlingsplan vid 

misstanke om droganvändning.
● All personal i skolan eftersträvar tidig upptäckt av barn och unga som riskerar 

att fara illa, med adekvata insatser som följd.
● Skolan ska ha ett bra samarbete mellan elevhälsoteam, närpolisen, 

Danderyds Ungt fokus, socialtjänsten och MiniMaria.

Bild: Alla skolor ska arbeta med förebyggande åtgärder utifrån kvalitetsarbete, 
utbildning och information. 

Gruppnivå 
● Vid minst ett tillfälle under högstadietiden ska skolan under ett föräldramöte 

informera om skolans handlingsplan mot ANDTS. Oftast sker detta i årskurs 8. 
Pga Covid -19 situationen 2020 blir föräldramötet både i åk 8 och 9 ht 
2021(digitalt)

● Elever ska informeras om handlingsplanen mot ANDTS under mentorstid i 
början av varje läsår 

● på mentorstid diskuterar elever och mentorer ANDTS
● I olika ämne tas återkommande olika aspekter och perspektiv på ANDTS upp. 

Exempel: Idrott om doping och hur både hjärna och fysik blir påverkade av ett 
sunt liv med motion, rätt kost och sömn. Svenska har litteratursamtal där olika 
ADNTS problematik ingår. SO tar upp historiska, religiösa och 
samhällsperspektiv. Moderna språk t.ex upp Edit Piaf och hur hennes liv 
utspelade sig. NO jobbar med droger, beroende mm i samband med att 
biologi, nervsystemet och även då eleverna läser om sexualitet och relationer. 

● Olika föreläsare bjuds in
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● höstterminen 2021 har Mörbyskolan en hel ANDTS vecka 43 som arbetslag 
och ämneslag förbereder från vecka 36

Individnivå 
● goda relationer och samarbete ska skapas mellan hem och skola, närmast 

mellan mentorer och elev/vårdnadshavare
● Vid oro för droganvändning hos en elev arbetar skolan enligt riktlinjerna i 

denna ANDTS-handlingsplan 
● Kurator har enskilda samtal med samtliga elever i åk 7
● Skolsköterskan har hälsosamtal med samtliga elever i åk 8  
● Relationsprotokoll upprättas

Kontakter på skolan:
Rektor: isabel.rodriguez@danderyd.se 08-568 914 42
Bitr. rektor: bengt.axelsson@danderyd.se 08-568 914 43
Kurator: annica.bennhult@danderyd.se 08-568 914 44
Skolsköterska: katarina.lindholmstake@danderyd.se 08-568 914 45

mailto:morbyskolan@danderyd.se
http://www.morbyskolan.se
mailto:isabel.rodriguez@danderyd.se
mailto:bengt.axelsson@danderyd.se
mailto:annica.bennhult@danderyd.se
mailto:katarina.lindholmstake@danderyd.se


Vendevägen 94 Telefon Faxmorbyskolan@danderyd.se
182 32 Danderyd 08-568 914 40 08-568 914 41 www.morbyskolan.se 

Kontakter utanför skolan:

Socialtjänsten mottar orosanmälningar via arbetsgruppen ¨Mottagningen för 
anmälningar¨
som kan nås via kontaktcenter 08-568 910 00 må-fre 9-9.45 eller via web 
https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/familj-barn-och-
ungdom/misstanke-om-barn-som-far-illa/ vid akuta behov direktnummer till 
 socialtjänsten och resursteamet 0738070175 

MiniMaria Framtid Stockholm (rådgivning, tidsbokning under kontorstid)
08-508 437 10

Maria ungdoms akutmottagning (akuta situationer, dygnet runt)
08-123 474 10

Denna plan är upprättad 2021-08-24 och utvärderas juni 2022

Isabel Rodriguez, rektor tillsammans med Mörbyskolans elevhälsoteam
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