Alkohol- och drogpolicy
Södra Stockholms Folkhögskola vill ge de bästa förutsättningarna för studier genom att erbjuda
en lugn och ordnad studiemiljö.
Vår alkohol- och drogpolicy utgår från en värdegrundstanke som handlar om att visa hänsyn
mot varandra och en omtanke om individen. En miljö fri från alkohol och droger skapar goda
förutsättningar för mellanmänsklig respekt och ömsesidighet.
Vi accepterar inte att någon innehar, förvarar, använder eller tillhandahåller alkohol eller
droger inom skolans verksamhet, alltså inte heller vid studiebesök eller studieresor.
Med droger avses berusningsmedel som alkohol, narkotika eller andra medel med liknande
verkan samt läkemedel för annat än medicinskt bruk, dopingpreparat och preparat som inte
förskrivits av läkare.
Kursdeltagare som sökare till skolan och tidigare missbrukat droger ska ha varit drogfria i minst
6 månader för att bli antagna.

Avstängning och avskiljning

Rektor har rätt att avstänga en kursdeltagare från undervisning om hen visar tecken på att
vara berusad eller drogpåverkad. Att avstänga innebär att kursdeltagaren under viss bestämd
tid inte får delta i undervisning, vistas på skolan eller delta i studiebesök och studieresor.
Rektor har rätt att avskilja en kursdeltagare från utbildningen som uppträder alkohol- eller
drogpåverkad inom skolans verksamhet. Att avskilja innebär att kursdeltagaren helt får avsluta
sina studier på skolan.
Rektor har rätt att avskilja en kursdeltagare från utbildningen om hen tillhandahåller eller
säljer produkter som innehåller alkohol eller preparat som är narkotikaklassade.

Handlingsplan i preventivt syfte
1.

Vid antagningsintervjun informeras den sökande om den drogfrihet som gäller. Fråga ställs
också om den sökande har eller har haft drogrelaterade problem. Svaret antecknas i
protokollet.

2.

Alla deltagare informeras vid kursstart om skolans alkohol- och drogpolicy. Här ges
möjlighet att få diskutera skolans värdegrund och grundinställning, det vill säga att skolan
vill erbjuda en alkohol- och drogfri miljö för alla som studerar på skolan.
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Handlingsplan vid misstanke om eller upptäckt av faktiskt missbruk
1.

Skolledningen avvisar den elev som visar tecken på drogpåverkan eller misstänks för att
vara drogpåverkad i skolan. Skolan ordnar så att den påverkade kommer hem på ett
betryggande sätt. Uppföljning sker skyndsamt av skolledningen.

2.

Alla på skolan ska vara observanta på eventuella droger och initialt meddela klasslärare om
eventuell misstanke. Klassläraren tar frågan vidare till rektor och kurator.

3.

Vid misstanke om brott mot skolans alkohol- och drogpolicy ska deltagaren kallas till
samtal med rektor, kurator eller kursföreståndare, efter behov.

4.

För att undanröja misstankar om drogmissbruk kan uppmaning ske om provtagning.
Beslutet tas av rektor. Personal från skolan följer deltagare till vårdinstans och för
kostnaderna i samband med provtagningen. Om deltagare vägrar medverka vid
provtagning anses förtroendet för hen vara förbrukat och hen avskiljs från vidare studier
med omedelbar verkan.

5.

Vid konstaterat missbruk under skoltid beslutar rektor om avstängning under viss tid eller
om avskiljande.

6.

Om skolan utifrån samtal och eventuell provtagning gör bedömningen att deltagare kan gå
kvar, ska ett kontrakt skrivas där deltagaren tar avstånd från användande av droger och en
villkorad handlingsplan för fortsatta studier upprättas. Om deltagaren bryter mot
kontraktet och handlingsplanen avskiljs hen med omedelbar verkan.

7.

Den deltagare som misstänks för drogmissbruk ska erbjudas samtalsstöd under processens
gång. Skolan kurator bistår i detta, eller hänvisar vidare till relevant instans.

8.

Alla drogrelaterade frågor ska behandlas med diskretion och under tystnadsplikt. Detta
innebär att det är rektor, kurator eller kursföreståndare som handlägger frågorna i
eventuellt samråd med experter utifrån.
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