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Hjälmared folkhögskolas alkohol- och drogpolicy 
Målsättningen med skolans alkohol- och drogpolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö samt 
förebygga alkohol- och drogmissbruk. 

Att börja på folkhögskola innebär för många studerande en chans att förändra sitt liv och sin vardag. En 
alkohol- och drogfri miljö är då en viktig förutsättning eftersom den innebär att den studerande slipper de 
svårigheter som har med alkohol och droger att göra. 

Att policyn inkluderar alla studerande, alltså även den som inte har bekymmer med alkohol eller droger, är 
självklart eftersom medmänsklig hänsyn är något som vi vill ska prägla skolan. 

Policy 
Studerande på Hjälmareds folkhögskola får inte förvara, sälja eller vara påverkade av alkohol, narkotika 
eller andra droger inom skolans område, vilket också innefattar skolans internat. 

Policyn gäller även vid studiebesök, resor och andra arrangemang där skolan är ansvarig och som sker 
utanför skolan för samtliga studerande och personal. 

Med andra droger menas också icke läkarföreskrivna preparat och dopingklassade preparat. Mediciner som 
skrivits ut av läkare ska användas i enlighet med ordination och förvaras säkert. 

Som studerande är du också ansvarig för de eventuella gäster som besöker dig på skolans område. 

Handlingsplan 

Inför läsåret 

I samband med antagning informeras den sökande om skolans drogpolicy. I de fall antagningsintervjuer 
hålls bör frågan om drogfrihet ställas och policyn förklaras. 

Skulle en sökande då medge ett tidigare eller pågående missbruk gäller följande: 

- Om den sökande har varit drogfri ett år eller mer anses inte missbruket vara ett hinder för antagning. 
Kontakt med tidigare behandlare är önskvärd och den sökande erbjuds stödsamtal på frivillig basis. 

- Om den sökande har eller misstänks ha pågående missbruk eller varit drogfri kortare period än ett år, 
tas personen inte in som studerande såvida inte synnerliga skäl talar för ett undantag. 

En grundförutsättning för att ett sådant undantag skall göras är att personen ifråga känns vid sitt missbruk 
och har en etablerad kontakt med missbruksvård genom socialtjänst, behandlingsenhet eller erkänd 
självhjälpsorganisation. En kontakt med ansvarig behandlare tas i ett sådant läge och 

ett kontrakt som noga reglerar förutsättningarna (se nedan) skrivs under i samband med antagningen och 
följs upp under läsåret. 
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I samband med överträdelse av alkohol- och drogförbudet 

När en överträdelse eller misstanke om överträdelse av drogförbudet kommit till skolans kännedom ska 
rektor, studierektor, kurator och om lämpligt, skolpräst och internatföreståndare samlas för information. 
En kartläggning av det inträffade ska göras och åtgärdsplan formuleras. I denna åtgärdsplan kan följande 
ingå: 

- Polisanmälan. Om studerande misstänks hantera eller bruka narkotika eller annan drog inom skolans 
område kontaktas polisen för samverkan. 

- Ett första samtal med den eller de studerande som överträtt förbudet genomförs. Information om 
skolans drogpolicy och handlingsplan delges. 

- En skolledare och ytterligare en person skall tillsammans föra dessa samtal och samtalen bör ske vid 
samma tillfälle för alla inblandade. 

- En varning utfärdas för överträdelse av skolans alkohol- och drogförbud. Denna varning delas ut av 
rektor efter hörande med kursansvarig och Administrativt forum. 

- Varningen delges därefter den studerande och i de fall det är lämpligt informeras även 
studerandekårens ordförande om att överträdelse skett. 

- Detta förfarande är det brukliga vid alla överträdelser mot alkohol- och drogförbudet, liksom i 
samband med rökning på internatrum och vid kränkande behandling. 

- En avstängning är i första hand tidsbegränsad men vid grova överträdelser kan studerande avskiljas för 
resten av läsåret. Se dokumentet Studerandes rätt. 

- Drogtest. Vid misstanke om droganvändande kontaktas kommunens beroendeenhet som genomför 
drogtest. Pga. sekretess är det upp till den studerande att visa upp provsvaret. Vägrar denne att 
genomföra ett test eller att visa upp resultatet för skolan, räknas det som ett positivt provsvar. 

- Kontrakt. När överträdelsen är av sådan karaktär att alkohol- eller droganvändandet är mer än en 
engångsföreteelse dvs om tidigare missbruk förekommit eller om användandet tyder på risk för 
pågående missbruk, skall kontrakt skrivas. 

Detta kontrakt är inte möjligt att förhandla bort utan ingår i skolans arbete för att stötta studerande med 
alkohol- eller drogberoende. Eventuella kostnader för tester delas lika mellan skolan och den studerande. 

Kontraktet reglerar följande: 

- Att en total alkohol- och drogfrihet gäller under skoltid och för boende på internatet även under tid 
på internatet. 

- Att studerande tar emot det stöd som skolan finner vara lämpligt utifrån den studerandes och skolans 
behov. Det kan innebära regelbundna samtal med terapeut, beroendeenhet, kontakt med socialtjänst, 
tid på behandlingsenhet, avgiftning eller regelbundna träffar med självhjälpsgrupper. 

- Att öppenhet råder kring den behandling som den studerande går in i, vilket innebär att skolan har 
rätt att få veta hur densamme sköter sin del av behandlingen och om vederbörande är drogfri eller 
inte. 

- Att den studerande går med på drogtester i den mån det krävs för att skolan ska kunna lita på att 
drogförbudet följs. För rutiner kring detta, se ovan. 

- Att skolan genom kurator eller skolpräst ska kunna ha uppföljande samtal med studerande, om behov 
finns. 
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Om studerande har ekonomisk skuld till skolan eller om ogiltig frånvaro är hög, kan detta också regleras i 
kontraktet. 

Kontraktets innehåll formuleras av kurator eller skolledare. När den studerande delges kontraktets innehåll 
för undertecknande, bör skolledare och ytterligare en i personalen vara närvarande. 

Kontraktet skall vara påskrivet inom en vecka från det att första samtalet förts. Om studerande genom 
egen förskyllan fördröjer kontraktsskrivandet är det att likna vid vägran att skriva på kontraktet. 

Skulle studerande vägra skriva på kontraktet eller bryta mot någon av punkterna i kontraktet blir 
konsekvensen att: 

Studerande får ej bo kvar på internatet. Flytt skall ske inom en vecka. 

Studerande kan avskiljas från studierna alternativt avstängas från studierna under tidsbestämd period. 
Beslut om en sådan åtgärd fattas inom ramen för skolans arbetsordning. 

Eventuell skuld skall regleras inom 10 dagar efter avflyttning. 

Om studerande inte fyllt arton år kommer ovanstående handlingsplan att följas men också vårdnadshavare 
att kontaktas. Om en minderårig misstänks ha alkohol- eller drogproblem kommer en anmälan till 
socialtjänsten att göras i enlighet med socialtjänstlagen. 

 

Antagen av Hjälmareds folkhögskoleförenings styrelse den 17 november 2008 
Reviderad vid styrelsemöte den 7 september 2009 
Reviderad av styrelsen den 12 september 2012 
Reviderad den 1 juni 2016 
Reviderade den 1 juni 2021 

 ...................................................   ..................................................  

Gert Alnegren, styrelseordf.  Mikael Lindgren, rektor 

Slut dokument 
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