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Drogpolicy för Sommenbygdens folkhögskola 
 

Till droger räknar vi alkohol och narkotika. 

 

1. Det är förbjudet att använda och förvara droger inom skolans område. 

2. Det är förbjudet att använda och medföra droger på studieresor, 

studiebesök och andra studierelaterade aktiviteter som ordnas av 

skolan. 

3. Skolan får aldrig på något sätt bekosta användandet av droger vid 

tillfällen där skolan är arrangör, medarrangör eller på annat sätt aktivt 

deltar. 

4. Skolan arbetar aktivt för att informera om drogers skadlighet. 

 

Handlingsplan vid misstanke eller faktisk överträdelse av ovanstående policy; 

1. Deltagare eller personal som misstänks vara påverkad avvisas från 

skolan vid det aktuella tillfället. 

2. Upprepat användande och förvaring av droger i skolans verksamhet 

leder till muntlig varning, därpå skriftlig varning och sist avstängning från 

undervisningen eller arbetet. 

3. Skolan försöker så långt möjligt bistå deltagare och personal som 

drabbas av drogproblem via i första hand primävården och i andra 

hand företagshälsovården.  

4. Skolan polisanmäler misstänkt brottslighet som langning, 

narkotikainnehav och liknande. 

5. Skolan skall aktivt verka för att alla, både deltagare och personal, ges 

information och utbildning om droger och dess påverkan. 
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Omfattning av ovanstående policy; 

1. Policyn gäller all personal och samtliga deltagare. 

2. Policyn gäller för ledamöter i styrelse, årsstämma och arbetsgrupper vid 

arbete på skolan. 

3. Policyn gäller i samband med uthyrning/upplåtelse av skolans lokaler 

och arbeten som utförs av entreprenörer på/vid skolan. 

 

 

 

 

Ovanstående drogpolicy har godkänts i samrådsmöte med all personal den 4/9 

2007 och godkänts av styrelsen för Sommenbygdens folkhögskola den 12/9 2007. 

Reviderad av SVG och godkänd av styrelsen 15/10 2014. 

Reviderad av personal och styrelse 2017-05-16. 

 
 

 


