Drogfritt ett måste för elitskolan
På Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket finns inget utrymme för kompromisser.
Hit skickar samhällets toppar sina barn och de måste vara säkra på att skolan är
drogfri.
Text Pelle Olsson© (Publicerat i Narkotikafrågan nr 2, 2000)
Det är på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket som samhällseliten placerar sina barn. Här
gick Olof Palme och kung Carl Gustaf för att nämna några av de mest prominenta eleverna.
Med avgifter på över 100 000 kronor per läsår är det lätt att förstå hur urvalet ser ut. Lika
snabbt inser man att kraven från dem som ska betala för sina barns utbildning är höga,
särskilt som mer än hälften av de cirka 600 högstadie- och gymnasieeleverna bor på skolan.
Många föräldrar är till exempel diplomater med utlandstjänst och träffar inte sina ungdomar
på hela terminen.
- De föräldrar som lämnar sina barn här måste vara absolut säkra på att vi tar hand om dem
på bästa sätt, säger Leif Folkesson, säkerhetsansvarig på skolan. I hans arbete ingår t.ex.
brandskydd och allt annat som har med elevernas trygghet att göra.
- Vi måste garantera föräldrarna att skolan är alkohol- och narkotikafri. Om det finns något
tvivel på den punkten skickar de sina barn någon annanstans.
Alltid relegering
Drogförbudet efterlevs med skärpa. Det råder till och med tobaksförbud på skolan eftersom
man vet att rökfria ungdomar har längre avstånd till andra droger.
För knappt fyra år sedan införde man narkotikatester på eleverna. Både vid misstanke och
slumpvis. Positiva drogtester medför alltid relegering. Här finns inget utrymme för
kompromisser. När det gäller alkohol ger en enstaka berusning - även under helgerna på
skolan - en varning, brev till föräldrarna och straffkommendering i form av något extraarbete.
Sker det en gång till blir det avstängning en vecka. Därefter krävs total nykterhet resten av
skoltiden om eleven ska få gå kvar.
- Narkotikaförbudet är det aldrig någon diskussion om, men alkoholförbudet har en del av
ungdomarna svårt att förstå, säger internatchefen Göran Haglund. Det är ett problem att
vissa föräldrar är positiva till alkohol. Många har bjudit sina barn på vin till maten för att lära
dem dricka på ett kultiverat sätt hemma redan från 15-årsåldern.
Vad de gör utanför skolan lägger vi oss inte i, men här är det alkoholfritt.
- Ett annat problem när det gäller narkotika är att våra elever har pengar, säger Folkesson.
De har råd att köpa även dyra partydroger och de har rört sig i kretsar där sådan narkotika
används.
Både Folkesson och Haglund påpekar det starka stödet de har i sitt antinarkotikaarbete från
skolledningen i form av rektor Ingrid Hanell Karlsson. Det var när hon kom till skolan för
fem år sedan som det började hända något konkret. Tidigare hade det varit en massa rykten
och misstankar, men de elever som använde narkotika, det vill säga hasch, lyckades alltid
dölja sitt missbruk.
- Vi tror att det var 30-40 elever som regelbunden rökte hasch på den tiden, säger Folkesson.
Det var ett antal per år som fick sluta på skolan på grund av olika anledningar. Då skedde
avstängningarna i smyg så kamraterna fick aldrig veta varför. Nu får eleverna alltid veta vem
som har slutat och av vilket skäl.

Sedan man infört slumpvisa drogtester, det tas ungefär 200 året och har strukturerat upp
ANT-undervisningen och hela tiden har en dialog med elever och föräldrar om narkotika och
alkohol har situationen märkbart förbättrats.
Under de senaste 1,5 åren har bara tre elever relegerats, samtliga på grund av positiva
narkotikarester som tagits slumpvist. Inget prov har tagits på grund av misstanke om
missbruk. Det har helt enkelt inte förekommit några misstankar under senare år, men mot
narkotika måste man ständigt ha en hög beredskap, menar Leif Folkesson.
Att verkställa obehagliga beslut
Elever och föräldrar har skrivit på ett kontrakt där de accepterar reglerna och att drogtester
kommer att tas. Men en tydlig skriven drogpolicy är inte nog, den ska också utföras i
praktiken. Det är ett krävande jobb att upptäcka och utföra en avstängning på grund av
narkotika eller upprepat drickande. Föräldrarna ombeds att omedelbart komma och hämta sin
tonåring. Det är mycket som står på spel och konfrontationen mellan de olika parterna är
psykiskt påfrestande. Alla föräldrar stöder absolut skolans stränga regler, men de är inte alls
lika positivt inställda när det gäller deras eget barn. Det är likadant med eleverna. Det
förekommer inga protester mot skolans drogpolicy, men när någon kamrat ertappats för
berusning tycker de att bestämmelserna är alldeles för hårda.
Det slår mig plötsligt när jag sitter och lyssnar på Leif Folkesson och Göran Haglund att just
detta är pudelns kärna när det gäller att komma till rätta med missbruksproblem, både när det
gäller en drogpolicy på en skola och en hel nations narkotikapolitik. Såväl riksdag som
folkflertalet, eller i det här fallet elever och föräldrar, är överens om att narkotikan ska bort,
men sedan då? I slutändan är det vanliga människor som ska verkställa det som står i lagar
och lokala regler.
- Vi kanske inte ska tala så högt om det, men det är ganska tufft, säger Leif Folkesson.
Han nickar mot kollegan mitt emot.
- Det är tur att man inte är ensam om det här jobbet.
Bildtext:
- Vi måste garantera föräldrarna att skolan är drogfri, säger Leif Folkesson och Göran
Haglund på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Om det finns något tvivel på den
punkten skickar de sina barn någon annanstans.
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