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Alkohol- och drogpolicy inklusive handlingsplan
för Lunnevads folkhögskola
I detta dokument avser ordet ”drog”, narkotika, samt icke medicinsk användning av läkemedel eller
andra preparat som påverkar det centrala nervsystemet (t ex internetdroger), samt olagliga preparat
såsom anabola steroider och andra prestationshöjande medel.
Narkotikastrafflagen (1968:64): Det är olagligt att bruka, inneha, sälja, framställa, bearbeta och
transportera narkotika. Det är också olagligt att förmedla kontakt mellan säljare och köpare.

Alkohol- och drogpolicy


På Lunnevads folkhögskola accepterar vi inga droger – nolltolerans.
Elever och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som studerar och arbetar vid skolan har en
bra arbets-/studiemiljö. En god arbetsmiljö skall vara fri från droger.



Skolans område och det som sker i skolans verksamhet i övrigt ska vara fritt från droger. Det är inte
tillåtet att inneha, sälja, förmedla eller använda droger.



Vi eftersträvar alkoholfria arbetsveckor. Under skoltid och vid skolrelaterade aktiviteter råder
alkoholförbud.
Alkohol får utanför skoltid brukas endast i eget internatrum med tillhörande pentry samt i skolans
kårhus.
I övrigt råder alkoholförbud på skolan.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Handlingsplan – förebyggande åtgärder
Elev



I samband med att elev tackar ja till erbjuden plats på Lunnevads folkhögskola, ska denne informeras
om att skolan har ”nolltolerans” mot droger. Hänvisning ska ske till skolans alkohol & drogpolicy som
bifogas antagningsbeskedet. Administrationen ansvarar för detta.
Mentor går igenom skolans alkohol & drogpolicy inkl. handlingsplan i början av varje läsår. Varje elev
ska ”kvittera” att denne läst, förstår och accepterar vad policy & handlingsplan innebär.
Mentor ansvarar för att detta genomförs under första skolveckan.



Värdegrundsfrågor kring hälsa och droger integreras återkommande i undervisningen.



Alla elever i årskurs 1 erbjuds hälsosamtal hos kurator.

Personal


All personal arbetar enligt skolans alkohol & drogpolicy. Detta säkerställs inför varje läsårsstart.
Nyanställd personal informeras fortlöpande.
Respektive chef ansvarar för ovanstående.
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Handlingsplan vid bruk av droger - ”skarpt läge”
Elev


Om du som elev vet om, eller känner dig orolig för, att du själv eller någon annan på skolan använder
droger ska du vända dig till din mentor, linjeledare eller kurator.

Personal
 Om du som anställd misstänker att någon elev använder droger ska du alltid informera aktuell
linjeledare. Om en elev är uppenbart påverkad av droger eller alkohol på skolan, se då till att eleven
kommer hem eller till vård på ett säkert sätt. Vid behov kontakta anhöriga.
Om eleven uppträder aggressivt eller är hotfull tillkalla polis. Meddela alltid närmaste chef om vad
som har hänt. Rektor och kurator ska alltid informeras.

Vid kvällstid och helger gäller följande:


Ring skolans beredskapsgrupp. Den person som svarar avgör vad som ska göras.
Vid akutläge ring SOS Alarm (112).

Drogtest


Vid misstanke om bruk av droger, har ansvarig chef/rektor rätt att kräva drogtest av aktuell elev.
Aktuell linjeledare ansvarar för att detta test genomförs.
Om eleven vägrar gå med på drogtest räknas det som ett positivt resultat. Skolan står för kostnaden
för detta drogtest.

Disciplinära åtgärder


Ett positivt drogtest leder i normalfallet till omedelbar avstängning från utbildning och
internatboende. Eleven är välkommen att söka på nytt till nästa läsår/termin under förutsättning att
man då är drogfri och har vilja och motivation att förbli detta. Det kan vid antagning då bli aktuellt
med speciella åtgärder för att följa upp eventuell droganvändning, exempelvis krav på regelbundna
drogtester.



I undantagsfall* kan positivt drogtest leda till att en handlingsplan utarbetas i syfte att möjliggöra för
eleven att fortsätta sina studier och bo kvar på skolan.
Rektor beslutar om undantag ska beviljas.

*Om undantag beviljas gäller följande:
Kurator ansvarar för att handlingsplan upprättas och genomförs. Återkoppling sker till linjeledare.
I handlingsplanen ska finnas en tydlig överenskommelse om kontakt med drogterapeut eller liknande instans,
samt att både regelbunden och slumpvis provtagning sker. Resultaten från provtagningarna som ingår i
handlingsplanen skall visa på en sjunkande nivå av droger. Eleven betalar själv dessa provtagningar.
Elev som beviljas ovanstående handlingsplan får delta i undervisning, och om aktuellt, bo kvar på internatet
under den tid som handlingsplanen genomförs.
Om elev under pågående eller efter genomförd handlingsplan återigen brukar droger, leder detta till
omedelbar avstängning från utbildning och internatboende.

Om du känner att du aktivt vill medverka till att hålla vår alkohol- och drogpolicy levande är
du välkommen att studera och bo hos oss.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jag har läst, förstår och accepterar Lunnevads alkohol-/ drogpolicy +handlingsplan.
Signatur……………………………………………………………………………………….. Datum………………….
Namnförtydligande……………………………………………………………………..

