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Handlingsplan

Handlingsplan gällande alkohol och droger
I denna handlingsplan avses med ordet ”droger”: alkohol, narkotika,
dopningspreparat, icke medicinsk användning av läkemedel, överkonsumtion av
läkemedel samt lagliga och olagliga nya psykoaktiva substanser (så kallade nätdroger)
På Fellingsbro folkhögskola accepterar vi inga droger.
Vår folkhögskola är en arbetsplats för både deltagare och personal, där vi har samma
krav och skyldigheter som på andra arbetsplatser. Folkhögskolan, och det som sker i
folkhögskolans verksamhet i övrigt, ska vara fritt från alkohol och alla andra typer av
droger. Det är inte tillåtet att inneha, sälja, medverka till försäljning eller använda
droger. Det är inte heller tillåtet att vistas på folkhögskolan och folkhögskolans
område i ett tillstånd där man är berusad/drogpåverkad.
Folkhögskolans mål är självklart att alla på folkhögskolan ska känna sig trygga och ha
en positiv och drogfri skolmiljö. Därför jobbar folkhögskolan för att på ett tydligt sätt
förebygga, upptäcka och ingripa för deltagarnas och personalens bästa.
Folkhögskolans mål är att alla deltagare och all personal ska vara medvetna om
riskerna med droger samt känna till folkhögskolans handlingsplan gällande alkohol
och droger.

Förebyggande åtgärder
Deltagarna:
• Fellingsbro folkhögskola ska ge deltagarna kunskaper om riskerna med alkohol,
narkotika, tobak och andra droger.
• Lärare och mentorer går igenom folkhögskolans handlingsplan gällande alkohol
och droger i början av varje läsår.
• Folkhögskolans värdegrundsfrågor samt handlingsplan gällande alkohol och
droger integreras återkommande i undervisningen under läsåret.
• Deltagarna erbjuds under läsåret föreläsningar och temadagar som rör alkohol/
ohälsosamma alkoholvanor och droger/riskbruk.
• Att vägra drogtest utan godtagbar orsak kan bedömas som en säkerhetsrisk och
kan därför resultera i avstängning och avskiljning.
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Personal:
• All personal får information om folkhögskolans handlingsplan gällande alkohol
och droger inför varje läsårstart. Nyanställd personal ska även få information vid
anställningens början.
• Personalen ska ha grundläggande kunskaper om droger och psykisk ohälsa för att
kunna upptäcka, ingripa och förebygga på bästa sätt.

Vad gör folkhögskolan om en deltagare använder eller
misstänks använda droger:
•

Biträdande rektor/chef gör en inventering av deltagarens situation. Arbetsgången
kan variera och vara individuell, men grundprincipen är densamma:
- Möte med deltagaren där misstanken presenteras. Om situationen av
säkerhetshänsyn så kräver närvarar polisen vid behov. Folkhögskolan
lyfter den oro som finns och samtalar om hur folkhögskolan och
deltagaren tillsammans kan komma tillrätta med problematiken.
- Individuell åtgärdsplan upprättas och stödkontakt med
socialtjänsten/annan rådgivare upprättas.
- Biträdande rektor/chef gör en bedömning om det finns tillräckliga skäl att
vidta disciplinära åtgärder. Finns det tillräckliga skäl kopplas rektor på där
avstängning och avskiljning kan komma ifråga.
- Polis ska alltid tillkallas vid uppenbar drogpåverkan och/eller vid
misstanke om innehav.

Vad gör folkhögskolan vid misstanke om handel med
droger på folkhögskolans område:
•
•

Polis tillkallas omedelbart samt rektor informeras.
Om misstanken rör en deltagare ska folkhögskolan därefter vidta åtgärder som
angetts i denna handlingsplan.

Fellingsbro folkhögskola anmäler alltid till polisen bekräftad drogförsäljning
eller försök till sådan på folkhögskolans område.

Disciplinära åtgärder

Ingen tillåts uppträda onykter eller påverkad av droger i arbetet/på folkhögskolan. En
deltagare som visar sig vara alkohol- eller drogpåverkad under skoltid blir
automatiskt avstängd eller avskild från utbildningen.
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Beslut om avskiljning tas av rektor med information till studie- och yrkesvägledare,
biträdande rektor samt kurator.

Klagomålshantering

Som enskild studerande på folkhögskolan ska man i första hand vända sig till skolans
rektor med klagomål eller synpunkter.
Hur gör jag på Fellingsbro folkhögskola?
Kontakta skolans rektor. Är du osäker på hur du kommer i kontakt med hen kan du be
mentor om hjälp. Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska
du vända dig till skolans ledningsgrupp. Om du efter att ha vänt dig både till rektor
och till skolans ledningsgrupp fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du
göra en skriftlig anmälan till FSR med ditt klagomål. Anmälan ska ha kommit in
senast inom ett år efter det att du lämnat kursen.
Adressen är:
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd
Box 380 74
100 64 Stockholm
E-post: fsr@folkbildning.net

