
 

 

Dokument kring alkohol och illegala droger för 

kursdeltagare på Ljungskile folkhögskolas långkurser. 
 

Detta dokument innehåller tre delar: Drog- och alkoholpolicy, handlingsplan och policy för 

fester ordnade av skolans deltagare. Dokumentet revideras årligen, i september. 

 

Drogpolicy 

 

För att antas till studier vid Ljungskile folkhögskola krävs minst ett års drogfrihet (för 

Fritidsledarutbildningen krävs två). 

 

Skolan ser mycket allvarligt på innehav och användning av illegala droger hos skolans 

deltagare. Förutom att det är olagligt strider det mot skolans målsättning att erbjuda en 

trivsam och trygg studie- och boendesituation som bygger på hänsyn, respekt, omtanke och 

solidaritet. 

 

Vi uppmanar alla som misstänker eller vet att någon av skolans deltagare använder droger att 

rapportera detta till rektorer eller till internatföreståndaren. Den rapporterandes identitet 

avslöjas aldrig, varken för den som misstanken gäller eller för någon annan. Anonyma tips kan 

lämnas till skolledningen via receptionen. 

 

All personal uppmanas att vara vaksam och omedelbart göra orosanmälan till rektor vid 

misstanke om att deltagare använder illegala droger. Kollegierna skall ha regelbundna 

elevgenomgångar för att få en samlad bild av deltagarnas situation. För att göra bilden så 

komplett som möjligt underrättar rektor klassföreståndarna vid andra indikationer på att 

deltagare inte sköter sina studier. 

 

Handlingsplan vid misstanke om användning av illegala droger 

 

Deltagare kallas till samtal med rektor. 

● Om det efter samtalet inte finns rimliga skäl för misstanke vidtas ingen ytterligare 

åtgärd, men deltagaren upplyses om att han eller hon kommer att kallas till nytt möte 

om misstankarna återkommer.  

● Om misstanke kvarstår efter samtal uppmanas vederbörande att omedelbart göra ett 

drogtest. 

● Om testresultatet är positivt beslutas om vidare åtgärd. Rektor kallar till nytt samtal 

och gör en individuell bedömning utifrån en samlad bild av deltagarens situation. 

Samråd sker med berörda lärare, internatföreståndare, m.fl. 

● Om man bedömer att det finns förutsättningar för fortsatta studier och fortsatt boende 

skrivs ett avtal med deltagaren. Detta kan innebära t.ex. krav på regelbundna 

drogtester, kontakt med missbruksenhet m.m. 

● Om man finner att det inte finns förutsättningar för fortsatta studier och/eller fortsatt 

boende, avstängs deltagaren. 

● Ett ingånget avtal följs upp regelbundet av rektor. Om avtalet inte efterlevs medför det 

avstängning av deltagaren. 

● Om någon tillhandahåller illegala droger till andra medför det omedelbar avstängning 

och polisanmälan. 

 

Alkoholpolicy 

 

Ljungskile folkhögskola vill på alla sätt verka för att en trivsam arbets- och boendemiljö ska 

råda på skolan. Hänsyn, respekt för varandra, omtanke och solidaritet är ord som vi vill lyfta 
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fram. Detta innebär bland annat att vi strävar efter en arbetsvecka fri från alkohol. 

 

Alkoholförbud råder i skolans allmänna lokaler samt utomhus. Till allmänna lokaler räknas allt 

utom boenderum, internatkök och under vissa omständigheter Skar. Dock gäller hyresavtalets 

regel att inte störa grannar genom hög ljudvolym på musik eller på annat sätt, särskilt mellan 

klockan 22.00 och 06.00. I särskilda alkoholfria korridorer råder totalt alkoholförbud.  

 

Om en deltagare uppträder berusad eller bakfull på lektion har lärare rätt att avvisa 

deltagaren.  

 

För att antas till studier krävs att man varit fri från missbruk minst ett år (för 

Fritidsledarutbildningen gäller två år). 

  

Vi vill hjälpa och stödja de av våra deltagare som finns i riskzonen för alkoholmissbruk. Vi 

uppmanar därför alla som vet eller misstänker att någon av skolans deltagare missbrukar 

alkohol att rapportera detta till skolledningen eller annan anställd vid skolan. Den 

rapporterandes identitet avslöjas aldrig vare sig för den som misstanken gäller eller för någon 

annan. Om man vill vara anonym kan man lämna information till skolledningen via 

receptionen. 

 

Handlingsplan vid misstanke om missbruk av alkohol  

 

● Deltagaren kallas till samtal med rektor. 

● Om det efter samtalet inte finns rimliga skäl för misstanke vidtas ingen ytterligare 

åtgärd, men deltagaren upplyses om att han eller hon kommer att kallas till nytt möte 

om misstankarna återkommer.  

● Om man bedömer att det finns förutsättningar för fortsatta studier och boende skrivs 

ett avtal med deltagaren. Detta kan innebära t.ex. krav på regelbundna tester, kontakt 

med missbruksenhet, krav på närvaro m.m. 

● Om man finner att det inte finns förutsättningar för fortsatta studier och/eller boende, 

avstängs deltagaren. 

● Ett ingånget avtal följs upp regelbundet av rektor och klassföreståndare. Om avtalet 

inte efterlevs medför det avstängning av deltagaren. 

 

Policy för fester ordnade av skolans deltagare  

 

Alkohol tillåts inte på några arrangemang på skolan från söndag till torsdag. Med arrangemang 

menas sammankomster som på något sätt annonseras i förväg.  

 

Skolan önskar att ALLA fester som ordnas för skolans studerande skall vara helt alkoholfria.  

 

Under särskilda omständigheter är nyttjande av alkohol tillåtet i Skar på helgerna. Den som 

ansvarar för nyckeln till Skar skriver på ett kontrakt som reglerar bland annat städning.  

 

Policy för personalaktiviteter 

 

Alla personalaktiviteter organiserade av arbetsgivaren, eller av arbetstagare under arbetstid, 

skall vara alkoholfria. 

 

Policy för personalens resor med eller utan deltagare 

 

Vid resor som personal gör tillsammans, eller med deltagare, skall det tydligt framgå vad som 

är arbetstid respektive fritid.  
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