SUNDBYBERGS FOLKHÖGSKOLA

DROGPOLICY OCH HANDLINGSPLAN
Drogpolicy
Sundbybergs Folkhögskola är en drogfri skola och arbetsplats. Detta innebär ett absolut
förbud för alla såväl kursdeltagare
som personal att vara påverkade av eller använda alkohol

och droger på skoltid eller i anslutning till skolan.
Kursdeltagare som söker till skolan och tidigare missbrukat droger ska ha varit drogfria i två
år för att bli antagna.
Utgångspunkten är att arbetsplatsen skall vara drogfri. I utbildningssituationen likställs
kursdeltagare och personal. För personal och kursdeltagare gäller:
● Bruk av alkohol eller droger är inte tillåtet, inte heller att vara påverkad av alkohol
eller droger på arbetsplatsen vid någon tidpunkt.
● Undantag för alkohol kan göras vid gemensamma av skolan anordnade
personalarrangemang (utanför skoltid).

Handlingsplan
Om en kursdeltagare misstänks för att ha använt droger i skolan
Vid misstanke om brott mot skolans drogpolicy ska deltagare omedelbart kallas till samtal
med rektor, kursföreståndare och studievägledare.
Om stark misstanke kvarstår efter samtalet och deltagare förnekar bruk, ska deltagare ges
möjlighet att undanröja misstankarna genom omedelbar provtagning innan vidare åtgärder
vidtas. Skolan skjutsar deltagaren dit provtagningen ska göras. Skulle deltagare vägra att
medverka till provtagning, anses deltagare ha förbrukat sitt förtroende och avstängs från
vidare studier med omedelbar verkan.
Om bruket bekräftas genom deltagares eget medgivande eller genom provtagning, finns
följande alternativ:
a) Provtagning visar att deltagare använt droger och varit påverkad under skoltid. Detta
innebär att deltagaren avstängs från fortsatta studier. För att åter antas till studier vid skolan
krävs drogfrihet under två år.
b) Om misstankarna är starka men resultatet av provtagningen är osäkert
,
kan deltagare få
skriva ett kontrakt med skolan i vilket han/hon försäkrar att han/hon fortsättningsvis helt
kommer att ta avstånd från all befattning med droger eller narkotikaklassade preparat.
Deltagare åläggs även att på skolledningens uppmaning fortlöpande ställa sig till förfogande
för provtagningar för att därigenom bevisa att avtalet med skolan följs. Skulle deltagare bryta
mot avtalet avstängs deltagare från vidare studier med omedelbar verkan.
Skolan står för kostnaderna i samband med provtagningar.
Om en anställd misstänks för att ha använt droger i skolan
Vid misstanke om brott mot skolans drogpolicy ska personen kallas till samtal med rektor. En
handlingsplan görs tillsammans med den berörda personen om det föreligger ett riskbruk av
droger.
Policy och handlingsplan revideras varje år.
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