Policy angående alkohol och narkotika på Helsjön
folkhögskola för de studerande
Alkohol och narkotika får inte förvaras eller användas på skolan!
Alla former av narkotika är förbjudna och för alkohol går gränsen vid lättöl, vanlig cider eller
annan dryck med max 2,25% vol.
Vi har ansvar för varandra! Ingen vet den andres svagheter på dessa områden och ofta söker
sig människor till Helsjön just för att här är en drogfri miljö. Tänk på vad ”smygpåverkan”
kan ställa till med för den som försöker bli kvitt ett beroende.
Den som inte vill acceptera och följa detta riskerar att omedelbart få lämna internatet!
Skolan vill försöka hjälpa dem som behöver stöd i detta. Men det kräver ärlighet och
solidaritet!

Handlingsplan vid misstanke om alkoholmissbruk
Syfte
Handlingsplanen syftar till att stödja skolans policy i alkoholfrågor och ge riktlinje för
agerande i händelse av brott mot skolans alkoholpolicy. Det är viktigt att ansvariga kan agera
snabbt och konsekvent för att skapa trygghet på skolan.
Kontaktpersoner
Den som misstänker att någon på skolan bryter mot skolans alkoholpolicy ska rapportera
detta till studerandehälsoteamet. I studerandehälsoteamet ingår rektor, studierektor,
internatföreståndare, kursledare och kurator.
Studerandehälsoteamet ska tillsammans med kursledaren för den studerande som berörs
genast sammankallas.
Skäl för misstanke
Studerandehälsoteamet utreder om det finns skäl för misstanke.
”Festande” på internatet
Om det, trots förbud, förekommer ”festande” med alkohol i skolans boende ska rektor
sammankalla de personer som inte respekterar alkoholpolicyn och ge dem en varning. Går det
inte att ”ringa in” de enskilda personerna ska rektor sammankalla samtliga berörda, där
festandet förekommit, för att visa att skola menar allvar med policyn.
Alkoholmissbruk
Om en enskild studerande misstänks ha alkoholproblem ska skolledning omgående kontakta
alkoholpolikliniken för tidsbeställning för samtal/utredning. Det är rektors uppgift att prata
med den berörda studerande om misstanken och ställa krav på att denne ska uppsöka
professionell hjälp. Kostnader får studerande stå för.
Det är studerandehälsoteamet som tar del av utredningen.
Om utredningen visar att studeranden har alkoholproblem kan hen avstängas från
undervisningen och/eller internatet. Det är rektor som informerar den studerande om detta och
ställer, i det fall det är aktuellt, villkoret att denne får återvända till undervisningen först när
hen insett sina problem och är villig att ställa upp på behandling.
Rehabiliteringsprogram
Rehabiliteringsprogrammet fastställs av alkoholpolikliniken i samråd med skolanledningen
och i förekommande fall även den studerandes hemkommun. Den studerande ska sedan på
anmodan av rektor, utan förvarning, ställa upp på av skolan vedertaget alkoholtest.

Handlingsplan vid misstanke om narkotika/droger
Syfte
Handlingsplanen syftar till att stödja skolans policy i narkotikafrågor och ge riktlinje för
agerande i händelse av brott mot skolans narkotikapolicy. Det är viktigt att ansvariga kan
agera snabbt och konsekvent för att skapa trygghet på skolan.
Kontaktpersoner
Alla på skolan har ansvar för att rapportera misstanke om narkotikabruk till skolans
studerandehälsoteam. I studerandehälsoteamet ingår rektor, studierektor, internatföreståndare,
kursledare och kurator. Vid anmälan om misstanke ska studerandehälsoteamet tillsammans
med den studerandes kursledare genast sammankallas.
Skäl för misstanke
Studerandehälsoteamet har ansvar för utredning av misstanke om narkotikabruk.
Test
Om studerandehälsoteamet kommer fram till krav på test är det rektors uppgift att prata med
den studerande och ställa krav på att test ska genomföras. Kontakt tas med Marks Socialtjänst,
Individ och familjeomsorgen för testning. Kostnader får studerande stå för.
Det är rektor som tar del av testresultatet och meddelar resultatet till studerandehälsoteamet.
Vid bruk av narkotika
Om testet visar att den studerande använt droger kan hen avstängas från undervisningen
och/eller internatet. Det är rektor som informerar den studerande om konsekvenserna och
ställer villkoret att den studerande får återvända till undervisningen först när ett narkotikafritt
test kan uppvisas. Den studerande ska sedan på anmodan av rektor, utan förvarning, ställa upp
på av skolan vedertaget drogtest. Även för detta får den enskilde studerande stå för
kostnaderna.
Rehabiliteringsprogram
Testerna ska kompletteras med ett rehabiliteringsprogram. Detta fastställs och genomförs av
Socialtjänsten i Mark, Individ- och familjeomsorgen i samråd med skolledningen samt i
förekommande fall i samarbete med den studerandes hemkommun.

Antaget 09-04-02
Reviderad 20-09-20

