
1. Formål 
- Sørge for at det forebyggende arbeidet ved Dalane videregående skole er av god 
kvalitet. 
- Avdekke rus slik at alle elver, ansatte på Dalane videregående skole og ansatte på 
praksisplasser skal ha et trygt og rusfritt klasse- og læringsmiljø. 
- Hjelpe elever som ruser seg til å slutte med det gjennom samarbeid med det 
offentlige hjelpeapparatet 
- Øke bevisstgjøringen om rus både hos elever og ansatte ved Dalane videregående 
skole gjennom forebyggende arbeid. 
- Sikre at lovverket i forhold til enkeltindivid, foresatte og skolen blir fulgt. 
- Sørge for at det er klare ansvarsforhold i behandlingen av rus-saker. 
  
1.1 Når gjelder handlingsplanen? 
Handlingsplanen omfatter situasjoner der det er mistanke om eller er bekreftet at 
elever er, eller kan være påvirket av rusmidler på Dalane videregående skole sitt 
område, samt på ekskursjoner og andre aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og 
sted. Med rus menes elever som er påvirket av alkohol, medikamenter eller 
narkotiske stoffer. Handlingsplanen gjelder også for salg og omsetning av rusmidler 
på Dalane videregående skole sitt område. 

1.2 Styringsdokument 
Handlingsplanen er et styringsdokument for ansatte ved Dalane videregående skole. 
Dette innebærer at alle ansatte er forpliktet til å følge handlingsplanen dersom det 
oppstår mistanke om at elever ved skolen er påvirket av rusmidler eller at det selges/ 
omsettes rusmidler på skolens område, jf pkt. 1.1. 

1.3 Ansvar og myndighet 
Rektor ved Dalane videregående skole har det overordnede ansvaret for at 
handlingsplanen blir fulgt. 

2. Forebyggende arbeid ved Dalane videregående 
skole 
Alle ansatte har et særlig ansvar for å være bevisst egne holdninger til rusmidler og 
hvordan dette formidles til elevene. 

2.1 Rektor 
Rektor har ansvar for at det forebyggende arbeidet mot rus inngår som en del av 
organiseringen og driften av skolen. Rektor har spesielt ansvar for at 
handlingsplanen blir fulgt og for at de ansatte årlig, ved skolestart, blir informert om 
denne. Rektor skal videre sørge for at skolens handlingsplan blir gjort tilgjengelige for 
alle ansatte, elever og foreldre/ foresatte, samt påse at det årlig blir gjennomført 
rusforebyggende tiltak for alle skolens elever. 

2.2 Avdelingsledere 
Avdelingslederne har ansvar for å følge opp de ansatte i forhold til det forebyggende 
arbeidet, med fokus på de ansattes holdninger til rusmidler og hvordan dette 
formidles til elevene. 



2.3 Sosialrådgiver 
Sosialrådgiver er skolens representert i SLT (Samordning av Lokale 
kriminalitetsforebyggende Tiltak) i Dalane. Sosialrådgiver har et kontinuerlig 
samarbeid med SLT om rusforebygging og kunnskapsformidling. Sosialrådgiver er 
sammen med rektor ansvarlig for å gjennomføre årlige rusforebyggende tiltak ved 
skolen. 

2.4 Kontaktlærer 
Kontaktlærer har hvert skoleår ansvar for å ta opp rus som tema med elevene 
gjennom de elevsamtalene som gjennomføres gjennom skoleåret. Kontaktlærer har 
videre ansvar for å utøve god klasseledelse og være tydelig i rollen som 
kontaktlærer. 

2.5 Forebyggende tiltak ved Dalane videregående skole: 
- Informere foreldre/ foresatte på VG1 om skolens handlingsplan mot rus på første 
foreldremøte. 
- Samarbeid med elevrådet om holdningsskapende arbeid. 
- Rusforebyggende arbeid blant avgangselevene. 
- Informasjon/ opplæring til ansatte om rusproblemer og skolens håndtering av dette. 
- Ved kjent rusproblem hos elever samarbeider skolen med elevenes foresatte og 
eksterne hjelpeapparat. 
- Samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten innen helse- og psykiatri, både 
når det gjelder forebygging, rådgivning og behandlende tjeneste. 
- Politiet og andre aktuelle instanser trekkes inn ved behov. 

3. Handlingsplan 
3.1 Ansatte plikter å reagere:  
- Når eleven får stort fravær eller har et endret fraværsmønster. 
- Når det oppstår endring i elevens skoleprestasjoner, konsentrasjonsevne, orden og 
atferd i timene eller endring i fysisk og psykisk tilstand. 
- Når elevens atferd vekker bekymring, eller om medelever, lærere, andre ansatte 
eller foreldre melder bekymring.  
- Ved mistanke om at en elev har et rusproblem, eller at eleven er ruspåvirket i 
skoletiden, har alle voksne et selvstendig ansvar for å umiddelbart melde fra om 
dette.   

3.2 Prosedyrer ved mistanke om rus 
Rutiner som gjelder for de elever som ikke nødvendigvis er ruset på skolen, men som 
vi har mistanke om, eller får beskjed om, ruser seg utenfor skoletiden. 
 

1. Har du mistanke om at en elev ruser seg på ulovlige narkotiske stoffer i, eller 
utenfor skoletiden, tar du umiddelbart kontakt med elevens avdelingsleder. Er 
ikke elevens avdelingsleder til stede, kontaktes rektor, stedfortredende rektor 
eller eventuell stedfortredende avdelingsleder.  

2. Avdelingsleder konfronterer eleven umiddelbart om mistanken, og tilbyr elev 
avtale om frivillig rustesting. Samtykkeskjema fylles ut i forhold til testing og i 
forhold til at skolen får tilgang til testresultater. Disse samtykkeskjemaene skal 
fylles ut for hver gang, dersom det er slik at elev skal testes flere ganger. 

3. Avdelingsleder tar kontakt med nærmiljøkontaktene, som gjennomfører frivillig 
rustesting av eleven. Avlagt prøve sendes til analyse.  Rustesting kan, etter 
elevens ønske, gjennomføres av fastlege. 



4. Avdelingsleder informerer kontaktlærer(e) og aktuelle faglærere om at det er
mistanke om rus, og at skolen har satt i gang gjeldende prosedyrer.

5. Avdelingsleder informerer foresatte om mistanken dersom eleven er under 18
år.

6. Så snart testresultatet er klart, vurderer avdelingsleder hvilke konsekvenser
dette får for elevens deltakelse i fag og aktiviteter ved skolen. Aktuelle
faglærere blir informert.

7. Foresatte blir gjort kjent med resultatet av avlagt prøve dersom elev er under
18 år. Foresatte informeres om hvilke konsekvenser dette får for elevens
skolegang i perioden frem til han kan delta som normalt i fag og aktiviteter på
skolen.

Øvrige merknader: 

• Frivillig rustesting forutsetter underskrevet samtykkeskjema.
• Når eleven er over 18 år, kan han selv nekte å ta prøve. Nekter eleven å la

seg teste, er dette å anse som en positiv prøve, og utløser de samme
konsekvensene som ved en slik prøve.

• Fravær som følge av positivt resultat på rusprøvetest gir ikke grunnlag for
unntak fra fraværsgrensen.

• Viser prøven seg å være rein, strykes fraværet eleven har fått som følge av
mistanken.

Ved mistanke om at en elev er ruset på skolen, i skoletiden 

Aktuell lærer tar umiddelbart kontakt med elevens avdelingsleder, som umiddelbart 
tar eleven ut av undervisningen. Avdelingsleder har en samtale med eleven. Dersom 
mistanken opprettholdes, informeres rektor som umiddelbart fatter vedtak om 
bortvisning resten av skoledag. Deretter igangsettes gjeldende prosedyrer for 
mistanke om rus. 

3.3 Prosedyre der det er mistanke om salg/omsetning av rusmidler på skolens 
område: 
- Rektor varsles straks, og rektor varsler umiddelbart politiet. Politiet overtar videre
saksbehandling.
- Rektor har ansvar for at kontaktlærer, sosialrådgiver og helsesykepleier varsles om
salg/ omsetning dersom dette utføres av elever ved Dalane videregående skole.
Tiltak vurderes og iverksettes.
- Rektor vurderer aktuelle sanksjoner overfor eleven i henhold til skolens
ordensreglement.
- Dersom eleven er under 18 år skal rektor vurdere om det er grunnlag for å sende
bekymringsmelding til barneverntjenesten.
- Alle samtaler og hendelser skal dokumenteres i Elements.  Rektor oppretter sak i
Elements.
- I alvorlige tilfeller skal fylkesdirektøren informeres.

Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av Rogaland fylkeskommunes 

Se systemdokument, handlingsplan mot rus av 15.september 2020

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10909/0/0/0/0/Systemdokument_-_handlingsplan_mot_rus.pdf?Company=rfk


Nyttige linker: 
Samtykkeskjema - Rustesting
Samtykkeskjema - Testsvar

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10910/0/0/0/0/Samtykkeskjema_-_rustesting.docx?Company=rfk
https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10911/0/0/0/0/Samtykkeskjema_-_rus_-_testsvar.docx?Company=rfk
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