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Stensunds Folkhögskola har en lång och framgångsrik historia som alkohol- och drogfri
folkhögskola.

Skolan ska vara fri från alkohol och andra droger för att ge alla deltagare bästa möjliga
förutsättningar för trivsel, utveckling och goda studieresultat i en trygg skolmiljö. Den
drogfria miljön innebär solidaritet och hänsyn till studiekamrater och personal.

Därför gäller följande policy på Stensund folkhögskolas område:

● droger eller alkohol får inte användas på skolan eller vid skolrelaterade aktiviteter

● droger och alkohol får inte förvaras på skolan eller i skolans internat

● deltagare får inte vara drog- eller alkoholpåverkade på skolan, vid skolrelaterade
aktiviteter utanför skolan som t.ex. praktik, studiebesök, studieresor.

● Receptbelagda läkemedel skall tas enligt ordination. Överdosering av receptbelagda
eller icke receptbelagda läkemedel räknas som drogmissbruk.

● Deltagare som intar läkemedel som är narkotikaklassade läkemedel behvöer
informera klassläraren om det s. På länken nedan finns lista på sådana läkemedel:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/lista-over-lakemedel-som-omfa
ttas-av-beslut

● deltagare får inte ha alkohol eller droger i kroppen vid vistelse på skolan eller
internatet.

Det innebär att det inte får finnas spår av droger kvar i kroppen vid studier på
Stensund även om drogerna intogs före studiestart.

Det innebär också att deltagare inte får inta alkohol utanför skolan och sedan
återkomma till skola eller internat.

Åtgärder och disciplinära påföljder vid brott mot alkohol- och drogpolicyn

Alla deltagare får före skolstarten skriva under ett kontrakt där de förbinder sig att
följa skolans alkohol- och drogpolicy. Brott mot skolans alkohol- och drogpolicy
innebär avskiljning från studierna och avhysning från internatet.
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Vid mindre överträdelse kan i undantagsfall deltagaren tilldelas en varning.  Då
upprättas en åtgärdsplan tillsammans med deltagaren. Åtgärdsplanen följs
regelbundet upp enligt överenskommelse som finns angivet i åtgärdsplanen.

Om deltagaren inte uppfyller villkoren i åtgärdsplanen sägs deltagarens studieplats
upp. Om deltagaren bor på skolans internat sägs hyreskontraktet upp och hen måste
flytta omedelbart.

Handlingsplan vid brott mot skolans alkohol- och drogpolicy

1. Om skolans personal får kännedom om misstanke om överträdelse ska klasslärare
informeras och samråda med skolans ledningsgrupp.

2. Om misstanke fortfarande kvarstår efter det meddelar klassläraren deltagaren att
deltagaren genast ska lämna skolan under en vecka då skolan fortsätter utreda
ärendet.

3. Klasslärare, rektor och skolans ledningsgrupp medverkar i utredningen och rektor
tar slutgiltigt beslut som meddelas deltagaren sista dagen på avstängningen.

4. Vid beslut om avskiljning får deltagaren genast avsluta sina studier och om
deltagaren bor på skolans internat sägs hyreskontraktet upp och deltagare måste
genast flytta ut.
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