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Regler för alkohol och droger
En folkhögskola är en mycket känslig social miljö och syftet med skolans regler för alkohol och
droger är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö samt förebygga missbruk av alkohol
och/eller droger. Som deltagare och personal ska du på ett ansvarsfullt och positivt sätt medverka
till att skolans regler för alkohol och droger följs.
• All hantering av droger och anabola steroider är förbjuden på Grimslövs folkhögskola, i
enlighet med svensk lagstiftning. (Alkohollagstiftningen, Narkotikalagstiftningen,
Dopningslagen, Lag om hälsofarliga varor och Läkemedelsverkets författningssamling)
Förbudet gäller också andra droger som används för att uppnå effekter liknande dem som de
ovan nämnda ger.
•

När det gäller alkohol tillämpar skolan en alkoholfri arbetsvecka, under vilken du inte får
konsumera alkohol och inte heller låta dina studieresultat eller ditt uppträdande påverkas av
alkoholförtäring.

•

På skolans område, dock ej i Friskvårdsanläggningen, är måttlig alkoholkonsumtion tillåten
under helger.

•

All anställd personal samt alla deltagare har skyldighet att meddela misstanke om all form av
missbruk och överträdelse mot skolans regler till kursansvarig, rektor eller biträdande rektor.

Om deltagare bryter mot skolans regler kommer en eller flera av nedanstående åtgärder att vidtas:
•

Deltagare som brutit mot skolans regler kallas till rektor/biträdande rektor eller till
stödteamet för samtal, som avgör vidare åtgärder, alltifrån varning upp till avstängning från
skolan och uppsägning från internatet.

•

Om alkoholförtäringen under ”tillåten” tid urartar till att medföra fara för deltagarnas hälsa
och allmänna säkerhet, förbehåller sig skolledningen rätten att göra hela skolområdet till ett
alkoholfritt område, tillfälligt eller permanent.

•

Vid misstanke om narkotikamissbruk/alkoholmissbruk och övrigt drogmissbruk är deltagare
skyldig att låta testa sig vid Primärvårdens hälsoenhet eller annan av skolan godkänd
undersökare.

•

Om en deltagare vägrar testa sig avstängs hon/han omedelbart från skolan.

•

Visar testet att deltagaren är påverkad av någon form av droger kan han/hon stängas av från
undervisningen och/eller internatet tillfälligt eller permanent. Överenskommelse kan göras
att deltagaren ska delta rehabiliteringsprogram samt vara införstådd med att oförberedda
tester fortsättningsvis kommer att genomföras.

Om ett missbruk eller risk för missbruk föreligger, erbjuds deltagare möjlighet till professionell
hjälp.

