Fastställd av Svf:s styrelse 2020-04-20

Policydokument: droger och alkohol
Inledning
Policyn gäller samtliga deltagare och all personal på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Målsättningen är
att skapa en bra studie-, arbets- och boendemiljö och förebygga alkohol- och drogmissbruk. En av grunderna för en bra arbetsgemenskap både bland deltagare och personal bygger på en gemensam respekt och ett
ansvarstagande i hantering av droger och alkohol i förhållande till drogpolicyn.

Definition
Drogpolicyn omfattar bruk av
•

alkohol,

•

narkotikaklassade preparat,

•

icke medicinsk användning av läkemedel,

•

överkonsumtion av läkemedel,

•

nätdroger (lagliga och olagliga psykoaktiva substaner),

•

dopningspreparat.

Läkemedel
Den som använder läkemedel ansvarar för att göra det enligt skrivning på recept och för att förvara läkemedlet på ett säkert sätt.

Polisanmälan
Svf polisanmäler misstänkt brottslighet som t ex langning av alkohol till personer under 20 år, langning av
droger och droginnehav.

Drogpolicy
Ingen, vare sig deltagare eller personal, får hantera, sälja, använda eller vara påverkad av alkohol, narkotikaklassade droger eller andra droger inom Svf:s område. Detta gäller också skolans elevhem.
Sökande som har missbrukarbakgrund, ska vara dokumenterat drogfri i princip ett år innan hen kan antas.
Då gäller också att deltagaren ska ha en stödperson utanför skolan. För boende på Svf:s elevhem gäller
minst två års bevisad drogfrihet efter avslutad behandling samt att den boende har en stödperson utanför
skolan.

Studieresor
Policyn gäller också under studiebesök, studieresor och andra arrangemang där Svf är arrangör. Om fri tid
finns i programmet, gäller att varje deltagare ska ta ansvar för att skolarbete och grupp inte påverkas
negativt. Detta gäller också personal som är med på studieresor etc och som förväntas ta hänsyn till och
visa ansvar för både deltagargrupp och kollegor.
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Handlingsplaner
Personal
För personal gäller att arbetsmarknadens lagar, bestämmelser och rekommendationer är vägledande vid
hantering av drog- och alkoholproblem inom personalgruppen. När ny personal anställs, ska ansvarig
arbetsledare informera om Svf:s drogpolicy. All personal ska på skolrådet inför varje höstterminsstart,
uppdateras på policyns innehåll.

Deltagare
Deltagare får i samband med antagning information om Svf:s drog- och alkholpolicy i det häfte alla antagna
får. I antagningsbeskedet betonas bl a att Svf:s drog- och alkholpolicy finns att läsa i informationshäftet och
att den som tackar ja till en studieplats på Svf bekräftar att hen tagit del av de regler som gäller på Svf och
accepterar att följa dem under studietiden på skolan.
I samband med läsårsstarten ska policyn aktualiseras för deltagarna. Detta ska också ske innan studiebesök och studieresor etc, för det är linjeledaren ansvarig.
Om Svf misstänker att deltagare missbrukar droger, kan skolan kräva att deltagaren gör ett drogtest. Testet
ombesörjs av Svf. Om deltagaren vägrar att genomföra ett drogtest, tolkas det som ett positivt test.
Om deltagare bryter mot Svf:s drogpolicy, inleder Svf en process:
- samtal mellan berörd(a) deltagare och rektor samt linjeledare/mentor,
- deltagare får en skriftlig varning som undertecknas av både deltagare och rektor,
- deltagare kan stängas av från undervisningen vid upprepat brott mot policyn,
- deltagare som bor på skolans elevhem kan sägas upp från sitt rum vid upprepat brott mot drogpolicyn
eller om brottet direkt är grovt, t ex langning av droger eller alkohol.
Vid avstängning från undervisningen ska skolan vidta åtgärder så att deltagarens sociala situation är säker.
Det kan avse en orosanmälan till deltagarens hemkommun och vid uppsägning från elevhemmet kontakt
med socialtjänsten i deltagarens hemkommun.

Överklagan
Om en deltagare anser att hen blivit felaktigt behandlad i förhållande till drog- och alkoholpolicyn, kan hen
överklaga skolledningens beslut till styrelsens studeranderättsliga utskott, kontaktperson är styrelsens
ordförande. Utskottets beslut kan inte överklagas.

Svf Vision AB och Svf konferens
Arrangemang i Svf Konferens eller i samverkan med Svf, har gästande företag/organisation möjlighet att få
öl/vin serverat i slutna sällskap vid måltider.
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