Referens - Thoren Business School
Under gymnasietiden är ungdomar nyfikna och öppna för nya tankar och idéer. För en lärare borde dessa två
egenskaper endast vara positiva, men de är också två egenskaper som kan bidra till att skapa en drogproblematik. Genom att ta ett tydligt ställningstagande kan skolor visa vägen, i en tid i livet där det är lätt att fatta
tvivelaktiga beslut och falla för grupptrycket.

Problematik

Thoren Business School består av ett stort antal fristående
gymnasieskolor runt om i Sverige. Skolorna erbjuder utbildning inom ekonomi, affärsverksamhet och företagande.
På gymnasieskolor har var sjätte kille och var sjunde tjej
någon gång provat narkotika. Denna tid i livet är ofta kantad av nyfikenhet, naivitet och påverkan från grupptryck.
Ungdomar har en större risk att fastna i ett beroende och
för att få drogrelaterade skador, då deras hjärnor inte är
färdigutvecklade. Även om de flesta elever inte missbrukar
droger, kan andra elevers missbruk bidra till att skapa en
otrygg och besvärlig miljö att vistas i.
Thoren Business School har inte en särskild drogproblematik. Däremot har skolan en medveten syn på den generella
drogproblematiken. Denna syn, tillsammans med en tydlig
och uttalad nolltolerans mot droger, har bidragit till att skolan arbetar förebyggande där målet är att få en narkotikafri
skola.

Genomförande och resultat

I arbete ingick även föreläsning och utbildning av personalen. Detta gav verktyg i narkotikakännedom för att tidigt
upptäcka tecken och signaler på drogpåverkan, både på
eleverna och i lokalerna. Personalen har dessutom fått ett
ökat självförtroende i att hantera elevers reflektioner och
frågor kring droganvändning.
Personalen och eleverna kan tack vare denna och kommande insatser känna en ökad trygghet i skolans miljöer.

Reflektion

Ungdomar är lättövertalade, osäkra och öppna för nya
upplevelser. Därför är det av största vikt att man som skola
tar ett så tydligt avstånd som möjligt för att göra det enkelt
för eleverna att förstå vad som är rätt och fel. Med dessa
insatser hjälper man ungdomar att säga nej till droger, och
därmed skapar man en drogfri skola, ett tydligt ställningstagande och ett argument för eleverna att använda för att
kunna säga nej.

Efter dialog med TBS tydliggjordes lägesbilden och en
taktik arbetades fram. Taktiken innefattade bland annat att
TBS gick ut med ett pressmeddelande som informerade
om kommande åtgärder. Skyltningsmaterial sattes upp som
klargjorde att narkotika- och vapensökhundar gör regelbundna sök på skolområdet.

”Med 14 års erfarenhet av brottsbekämpning på Tullverket,
sökhundar av högsta klass och ett hjärta som slår för att
förebygga och förhindra missbruk vet jag hur insatser som
denna kan rädda allt från varumärken och arbetsmoral till
faktiska liv.”
— Maria Delin, hundförare på Watson Detective Dogs AB

Därefter genomfördes söket. Man kunde då konstatera
att skolan var narkotikafri. För att bekräfta detta söktes
skolområdet igenom än en gång en kort tid senare, den här
gången oanonnserat. Detta arbetssätt ingår i en prenumeration som fortsättningsvis löper på med oregelbunden
intervall.

”Vi upplever samarbetet med Maria som mycket professionellt och enkelt för att kunna förebygga arbetet mot droger
och hela tiden vara uppdaterad på vad vi som skola skall
ha koll på och arbete med för att skapa en trygg och säker
arbetsplats.”
— Michael Kjellemar, rektor på Thoren Business School

