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Policy gällande alkohol och droger 
 
Birkagårdens folkhögskola är  en plats där människor med olika bakgrund möts kring 
sina studier. Skolans verksamhet har ett tydligt studiefokus vilket erbjuder den enskilda 
individen att utvecklas och komma vidare. Birkagårdens folkhögskola är en arbetsplats 
och ska erbjuda en trygg arbetsmiljö för såväl deltagare som personal. 
 
Birkagårdens folkhögskola är en drogfri skola och all användning av alkohol eller droger 
i skolans lokaler är förbjuden. Deltagare och personal får inte heller vara påverkade av 
alkohol eller droger i skolans lokaler. Vid verksamhet på andra platser, t.ex. studieresor 
gäller att deltagare och personal inte får vara påverkade under skoltid. En person som 
är inne i ett aktivt missbruk/droganvändning får inte studera på skolan. Spridning av 
droger mellan skolans deltagare är helt oacceptabelt och kommer att polisanmälas.  

 
Definition av droger 
Med droger menas alla former av illegala droger.  
 
Förebyggande arbete 
 Vid kursstart informerar vi om skolans policy gällande alkohol och droger. Policyn 

finns även tillgänglig på skolans hemsida och genom andra relevanta 
informationskanaler.   

 Vi förankrar policyn genom teman/samtal under året.  
 Vi fångar upp frågeställningar om droger och alkohol som lyfts av deltagarna. 
 Vi erbjuder stödsamtal och hänvisar till professionell hjälp om vi uppmärksammar 

riskbeteende.  
 Vi arbetar för att stämningen på skolan ska vara öppen och stöttande så att 

deltagarna på ett positivt sätt bidrar till att hjälpa varandra att göra livsval som 
gynnar deras möjligheter att fullfölja sina studier.  

 I antagningsprocessen till den allmänna kursen betonas drogfrihet och det ställs 
krav på tolv månaders drogfrihet.  

 
 
Alkohol 
Om en deltagare uppträder påverkad av alkohol på skolans område uppmanas hen att 
lämna skolan. När deltagaren kommer tillbaka har hen stödsamtal, enligt nedan. 
 
Vid oro och misstanke om att alkoholmissbruk inverkar på en deltagares studieresultat 
och den psykosociala arbetsmiljön har deltagaren och en lärare ett första samtal. Om 
läraren önskar ska även utbildningsledare/studievägledare/specialpedagog vara med 
på mötet. Om det finns grund för oron och deltagaren är motiverad att göra något åt 
situationen rekommenderas deltagaren att söka beroendevård eller annan hjälp. Om 
det finns förutsättningar att fortsätta studierna görs en planering för hur studierna ska 
kunna fullföljas och vad som krävs för detta. Utbildningsledare/studievägledare, 
deltagare och lärare samarbetar kring detta.  
 
Om uppgörelsen inte följs eller om deltagaren inte är motiverad att göra något åt 
situationen lämnas informationen vidare till rektor. Om misstanken och oron om 
alkoholmissbruk kvarstår och förutsättningarna för att fullfölja studierna bedöms vara 
små beslutar rektor om avskiljning från skolan.  
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Droger   
 
Om en deltagare uppträder påverkad av droger ska hen genast kallas till samtal av två 
personer på skolan. I möjligaste mån ska den ena personen vara en utbildningsledare. 
Om deltagaren medger missbruk ska rektor besluta om sanktionerande åtgärd. Om 
deltagaren nekar och misstanke kvarstår ska deltagaren lämna ett urinprov efter de 
rutiner som finns på skolan (se bilaga med vårdkontakt som ännu ej finns).   
 
Vid oro och misstanke om att en deltagare använder droger har deltagaren och en 
lärare ett första samtal. Om läraren önskar ska även utbildningsledare/studie-
vägledare/specialpedagog vara med på mötet. Om deltagaren medger att hen har 
använt droger kan rektor besluta om avstängning eller avskiljning. Om deltagaren nekar 
och misstanke kvarstår ska deltagaren lämna urinprov efter de rutiner som finns på 
skolan. Ett positivt test alternativt om deltagren vägrar ta testet leder till att rektor kan 
besluta om avskiljning från skolan.  Om testet är negativt erbjuds uppföljande samtal 
och utbildningsledare avgör om ytterligare test ska begäras.  
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Sanktionerande åtgärder 
- Drogtest/drogtester enligt skolans rutiner 
- Skriftlig varning  
- Tidsbegränsad avstängning 
- Avskiljande från studier – deltagaren måste omedelbart sluta på skolan 

 
Dokumentation  
Skolan dokumenterar alla steg som tas i drogrelaterader ärenden.  
 
Överklagande till skolans styrelse 
Om en deltagare anser att hen har blivit avskild från sina studier utifrån felaktiga 
grunder eller på annat sätt blivit felaktigt behandlad utifrån skolan policy om alkohol och 
droger ska hen vända sig till skolans styrelse. Styrelsen kan upphäva rektors beslut om 
avskiljande. Överklagandet ska ha inkommit till styrelsen senast två veckor efter rektors 
beslut.  
 

 
Antagen av styrelsen för Birkagårdens folkhögskola den 1 december 2014 
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Bilaga 
 
Rutiner vid test 
 

Mottagning PRVÅRD, Krukmakargatan 37A, 5tr. T-Zinkensdamm. portkod 4631.   

Drop in mottagning för tester 9-11 måndag-torsdag. Övriga dagar och tider går det att 

boka tid. Tel: 08-409 011 10 

Drogtest i arbetslivet innehåller test av fem substanser (cannabis, anfetamin/extacy, 

opiater, bensodiazepiner (narkotika klassade läkemedel) och kokain.   

Någon från skolan behöver följa med till mottagningen och den som ska testas behöver 

legitimation.  

 

Testet kostar 900kronor.  

 
Mottagning Livero www.livero.se 
Kommendörsgatan 16 
08-679 59 00  
Läkare Erling 
 
Det går bra att ringa och boka tid med kort varsel. På förmiddagarna finns det oftast 
möjlighet att komma. Kostnad för testet är 500-1000kr och Dr Erling hjälper till med 
analys och tolkning.  
 
Flera test? 

Vid engångs företeelse betalas testet av skolan men om det skulle behöva tas flera 

gånger/läsår bekostar deltagaren testet själv. 


