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Danderyds kommun ska erbjuda en ANDTS-fri skoltid för alla, såväl elever som 
personal och besökare i skolorna. 
 

Att tidigt upptäcka och vidta rätt åtgärder är avgörande för att kunna hindra en 
negativ utveckling hos en ung människa som använder droger, alkohol och/eller 
tobak. Det förutsätter kunskap och handlingskraft hos vuxna i den unges närhet. 
Samma sak gäller missbruk av spel om pengar, där tidig upptäckt är en avgörande 
faktor.  
 

Kommunens gemensamma handlingsplan beskriver regler, syfte, mål och 
förebyggande insatser som gäller för samtliga kommunala grundskolor, 
grundsärskolor, gymnasiesärskolan samt kommunalt driven fritidsverksamhet i 
Danderyds kommun från och med 2020. 
https://docs.google.com/document/d/1ASR2G9n4P7mLsuD_0VEgFsC15zwnTPnxK7ZlNt17Rn8/edit 

 

I Danderyds kommun samverkar Bildningsförvaltningen, Socialkontoret och polisen i 
frågor rörande ANDTS. 
 

 

Enebybergs skola har upprättat en lokal handlingsplan i vilken vårt förebyggande och 
åtgärdande arbete kring ANDTS beskrivs. 
Denna handlingsplan utvärderas årligen och den är kommunicerad till personal, 
elever och vårdnadshavare.  
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Lokal Handlingsplan mot ANDTS 

-alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 
 

Aktivitet Hur När Ansvarig 

Utforma en lokal 
handlingsplan 

Skolledningen upprättar årligen en 
handlingsplan. 

augusti Rektor 

Förankra/informera om 
handlingsplanen  

APT (all personal) 
Skolråd 
Elevråd 

augusti/ 
september 

Rektor 

Ha tydlig information om 
ANDTS på hemsidan 

Skolans lokala handlingsplan hittas på 
hemsidan. 

augusti Skolans IT-
ansvarig 

Riskerna med tobak, 
alkohol och andra 
droger ska integreras i 
olika ämnen i skolans 
undervisning. 

Värdegrundsarbete, under EDV-veckor. 
Spontana diskussioner kring rökning och 
alkohol. 

Åk 1 Mentor/ 
ämneslärare 

Diskussion i klassen utifrån litteratur och 
vid nyhetsgenomgångar.  

Boktips: ”Alkohol, alkovrål”, ”Nollan och 
nätet”, ”Maria har det jobbigt hemma”, 
”Pojken som inte kunde gå hem” 

Åk 2 Mentor/ 
ämneslärare 

Spontana och åldersadekvata 
diskussioner kring spel, rökning, hälsa 
och sömn. 

Åk 3 Mentor/ 
ämneslärare 

Diskussioner utifrån nyhetsrapportering 
kring ANDTS-frågor från Lilla Aktuellt 

Åk 4 Mentor/ 
ämneslärare 

I samband med arbete kring kroppen, 
hjärnan, hjärtat och blodomloppet lyfts 
riskerna med alkohol, tobak och 
narkotika 

Åk 5 Mentor/ 
ämneslärare 

ANDTS-utbildning Åk 6  Ungt fokus  

Diskussion i klassen kring ANDTS i 
samband med arbete kring pubertet och 
identitet. 

Mentor/ 
ämneslärare 

Undervisning kring vilka risker som finns 
med rökning, snus och narkotika. 

Mentor/ 
ämneslärare 

Jobba förebyggande 
både tematiskt och 
ämnesövergripande  
 
 

Elevstärkande aktiviteter, till exempel 
våga/kunna säga ”Nej” och ”Stopp”. 
Hälsofrämjande arbete kring vikten av 
sömn, kost, motion mm. 

Åk 1 Mentor/ 
ämneslärare 
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Jobba förebyggande 
både tematiskt och 
ämnesövergripande  

I SV, SO och NO förs diskussion kring 
ANDTS. 

Åk 2 Mentor/ 
ämneslärare 

Under temaarbetet ”Kroppen” lyfts frågor 
och tankar kring olika missbruk. 

Arbetar med identitetsstärkande 
aktiviteter och övningar för att stärka 
elevens ställningstagande i olika 
gruppkonstellationer. 

Åk 3 Mentor/ 
ämneslärare 

Identitetsstärkande aktiviteter så att 
eleverna ska kunna fatta egna kloka 
beslut, våga säga ”Nej” och kunna stå 
emot grupptryck. Dans på Id-lektioner. 

Filmtips: ”Berätta för mig” 

Åk 4 Mentor/ 
ämneslärare 

Undervisning om droger; PP, söka fakta 
och skriva texter om droger.  

Åk 5 Mentor/ 
ämneslärare 

www.drugsmart.com Mentor/ 
ämneslärare 

Diskussion kring likheter/olikheter mellan 
pojkar och flickor kopplat till ANDTS, 
utifrån aktuell statistik. Diskussion kring 
drogkulturen i Danderyd. 

Mentor/ 
ämneslärare 

Omvärldsstudier; drogkultur i andra 
länder. 

Mentor/ 
ämneslärare 

Fyra hörn-övningar som tränar 
ställningstagande och konsten att säga 
”Nej”. 

Åk 6 Mentor/ 
ämneslärare 

Ha kontinuerlig 
kompetensutveckling för 
lärare och skolpersonal 
om drogfrågor samt risk 
och skyddsfaktorer  

Samverka med Ungt fokus och 
fältassistenter. 

2021–2022 Skolledning 
Kurator 

 

Vi har rutiner för en 
kontinuerlig uppföljning 
av en elevs närvaro med 
utgångspunkt i 
Danderyds kommuns 
¨Handlingsplan för att 
främja och öka 
skolnärvaro¨ 

Skolan har rutiner för att följa upp 
skolfrånvaro varje månad. De olika 
stegen i Danderyds kommuns 
"Handlingsplan för att främja och öka 
skolnärvaro" är kända och tillämpas.  
https://www.danderyd.se/forskola-och-
skola/for-dig-som-ar-utforare/regler-
riktlinjer-och-pengbelopp/ 

Löpande 
under 
läsåret  

Skolledningen  

Skapa goda relationer 
och ett gott samarbete 
mellan mentorer och 
elev/vårdnadshavare 

Prata, lyssna och visa intresse för 
eleverna. 
Fysiska möten, veckobrev och 
mailkontakter.  

Löpande Mentor/ 
ämneslärare 

http://www.drugsmart.com/
https://www.danderyd.se/forskola-och-skola/for-dig-som-ar-utforare/regler-riktlinjer-och-pengbelopp/
https://www.danderyd.se/forskola-och-skola/for-dig-som-ar-utforare/regler-riktlinjer-och-pengbelopp/
https://www.danderyd.se/forskola-och-skola/for-dig-som-ar-utforare/regler-riktlinjer-och-pengbelopp/
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Vid oro för 
droganvändning hos en 
elev, arbetar skolan 
enligt riktlinjerna i 
Kommunens ANDTS-
handlingsplan 

Vårdnadshavare kontaktas.   Skyndsamt 
 
 
 
 
Skyndsamt 

Mentor/ 
ämneslärare  

Elevhälsan informeras. Mentor/ 
ämneslärare 

Anmälan till socialtjänsten övervägs.  Rektor 
 

Polis kontaktas vid misstanke om brott. Rektor 
 

Använda den 
tvärprofessionella 
kompetens som finns på 
skolan (och i samhället) 

Gruppstärkande övningar, individuella 
samtal, kontakt med BUP och 
socialtjänst mm 

Löpande Trygghetsteamet 
Skolsköterska 
Kurator 
Spec.lärare/ 
Spec. 
pedagoger 
Skolledning  

EHT träffas varje vecka för att arbeta 
både förebyggande och främjande. 

Varje tisdag Skolledning, 
skolsköterskor, 
kurator, spec. 
pedagoger/Spec
.lärare 

Hälsosamtal  Åk 4, åk 6 Skolsköterskor 

Samverka med Ungt fokus Löpande Kurator 

Informera/utbilda 
vårdnadshavare 

Bjuda in Ungt fokus till skolrådet för 
utbildning kring till exempel 
ungdomskulturen i Danderyd, deras 
arbete, nätet etcetera  

Läsåret 
2021/2022 

Rektor 

Våga visa-enkät Eleverna i åk 3 och åk 6 besvarar 
enkäten  

vt-22 Mentor 

Analys och utarbetande av 
handlingsplan 

Juni 2022 Alla pedagoger 
skola-fritids 

 


