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Policydokument rörande droger och alkohol 
 

Inledning  

Grunden för arbetsgemenskapen både i studerandekår och bland anställda bygger på ömsesidig respekt och 

positivt ansvarstagande även i hanteringen av denna drogpolicy. 

 

Drogpolicyn omfattar samtliga studerande och all personal på Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF).  

Målsättningen med skolans drogpolicy är att skapa bästa studie-, arbets- och livsmiljö och förebygga alkohol- och 

drogmissbruk. 

 

  

Definition  

Drogpolicyn omfattar bruk av alkohol, narkotika och icke föreskrivet läkemedel som påverkar centrala 

nervsystemet. 

 

Läkemedel  

Den som använder föreskrivet läkemedel skall göra det enligt ordination och förvara det på ett tillbörligt sätt. 

 

 

Drogpolicy  

Man får inte hantera, förvara, sälja, bruka eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger inom 

skolans område vilket också innefattar skolans elevhem. 

 

Policyn gäller på schemalagd tid i samband med studiebesök, resor och andra arrangemang där skolan är 

ansvarig. Om fri tid anges i dessa sammanhang medför det ett ansvarstagande hos deltagarna så att skolarbetet 

och gruppen ej påverkas negativt. 

 

Sökanden med missbruksbakgrund måste ha i princip ett års drogfrihet innan han/hon kan antas till skolan samt 

att deltagaren då måste ha stödperson utanför skolan. 

 

 

HANDLINGSPLAN  

 

Personal  

Nyanställd personal ska informeras av ansvarig arbetsledare om skolans drogpolicy. All personal ska på skolrådet 

inför varje läsårsstart påminnas om policyns innehåll. 

 

Arbetsmarknadens lagar, bestämmelser och rekommendationer är vägledande vid hanteringen av  drogproblem 

inom personalgruppen. 

 

Studerande  

SVF klargör i samband med antagning skolans drogpolicy. 

SVF ska under introduktionsdagarna tydligt klargöra drogpolicyn och understryka det gemensamma ansvaret att 

den efterföljs. 

SVF anordnar årligen återkommande informationsträffar om frågor relaterade till drogproblematiken. 
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Skolan polisanmäler misstänkt brottslighet som langning och narkotikainnehav. 

 

Om misstanke om missbruk finns kan SVF kräva drogtest. Det är upp till berörd person att visa upp provsvaret, i 

annat fall tolkas det till ett positivt svar. 

 

Om SVF:s drogpolicy ej följs skall 

1. samtal med berörda personer och skolchef ske 

2. skriftlig varning överlämnas och ömsesidigt undertecknas 

3. vid ytterligare avsteg från densamma, kan den studerande avstängas från vidare studier och, i de fall 

han/hon är boende på internatet, sägas upp från sitt rum. 

 

Vid avstängning måste skolan vidta nödvändiga åtgärder så att den studerandes sociala situation är säkerställd. 

 

 

SVF Vision/SVF konferens  

 

När arrangemanget sker i SVF Konferens eller i samverkan med SVF kan gästande företag/organisation få 

tillstånd att servera öl/vin i slutna sällskap vid måltider. 

 

 

Överklagande  

Om studerande anser att han/hon blivit felaktigt behandlad, kan den studerande överklaga skolledningens beslut 

till styrelsens studeranderättsliga utskott. Beslutet kan inte överklagas. 

 

 


