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Alkohol- och drogpolicy på Värnamo 
Folkhögskola - Handlingsplan 

Denna alkohol och drogpolicyn fastställdes av skolans dåvarande styrelse 
Regionala utvecklingsdelegationen, Landstinget i Jönköpings län 2014-08-25. 
Numera är Region Jönköpings läns nämnd Arbetsmarknad, Näringsliv och 
Attraktivitet styrelse för skolan. 

Inledning och definition 

Denna handlingsplan bygger på vår alkohol- och drogpolicy och träder i kraft då vår policy ej 
följs. 

Med droger avser vi 

 Narkotika (narkotiska preparat som hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy m.fl. 
samt narkotikaklassade läkemedel som ej används i medicinskt bruk). 

 Dopingmedel (anabola steroider, tillväxthormon, testosteron m.fl. ) 

 Sniffningsmedel (lösningsmedel, lim, gaser m.m. som används i berusningssyfte), eller andra 
medel som används i berusningssyfte som t.ex. internetdroger. Skolan gör bedömningen av vad 
som inte accepteras. 

 Alkohol (vid användande av alkohol, se policy). 

Vad säger lagen? 

Narkotikastrafflagen 
Vad som är narkotika definieras i 8 § i Narkotikastrafflagen (1968:64). All hantering av narkotika 
(eget bruk, innehav, transportera, förvara, sälja) är olagligt enl. svensk lag. 

Lagen om dopingmedel 
Vad som är dopingmedel definieras i 1 § Lagen om förbud mot vissa dopingmedel (1991:1969). 
All hantering av dopingmedel är olaglig enligt svensk lag. 

Alkohollagen 
Alkohol får inte säljas, lämnas som gåva eller erbjudas till någon under 20 år med undantag för 
folköl där gränsen är 18 år. Den som gör detta gör sig skyldig till langning. Det är enligt lag 
förbjudet att inneha hembränd sprit, oavsett ålder (1994:1738). 

Lagarna finns att läsa i sin helhet på www.lagen.nu 

 

http://www.lagen.nu/
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Syfte med vår alkohol och drogpolicy 

 Att arbeta för en drogfri, säker och bra psykisk/fysisk miljö. 

 Att motverka utslagning från arbetsliv/studier på grund av missbruk. 

 Att genom information förebygga ohälsa, tillbud och olyckor förorsakade av missbruk 

Strategi 

 Arbeta förebyggande med att stärka deltagares självförtroende och självkänsla genom en trygg 
miljö, positiva möten, kulturevenemang samt väl fungerande elevhälsa. 

 Att arbeta förebyggande genom skriftlig samt muntlig information till alla nya deltagare samt 
ny personal. 

 Att följa denna drogpolicy vid misstanke om alkohol- och/eller narkotikamissbruk. 

 

Droginnehav eller langning av droger/alkohol 

Kursdeltagare som använder eller säljer/sprider droger på Värnamo folkhögskola kan 
omedelbart bli avstängd från skolan av rektor. Droginnehav och försäljning av droger är 
kriminella handlingar som av rektor anmäls till polisen 

 

Åtgärder och påföljder 
Vid misstanke om eller vetskap om användande av alkohol eller droger ska: 

 Rektor kontaktas för bedömning om vilka åtgärder som ska vidtas och vilka personer som 
kallas in, (kurator, kursföreståndare, krisgrupp). 

 Personen kallas till möte med rektor och ev. andra berörda. 

 Personal kopplas till utredning på  AME. 

Droger 

 Vetskap om narkotika/doping innebär att rektor gör polisanmälan. 

 Vid misstanke om användande av narkotika/doping är det upp till kursdeltagaren att 
bevisa motsatsen genom tester. Detta oavsett var narkotikan/dopingen har använts. 

 Vid vetskap eller misstanke om användande av narkotika/doping samtalar rektor och kurator 
med deltagaren. 

 Vid användande av narkotika/doping kan rektor stänga av deltagaren från skolan i två veckor, 
och från boende på internatet under en längre tid.    

 Efter en eventuell avstängning på två veckor (p.g.a. användande av 
narkotika/doping)  kommer rektor antingen att erbjuda deltagaren att komma tillbaka till skolan 
på prov under förutsättning att deltagaren bl.a. accepterar att fullfölja ett kontrollprogram, 
genom att deltagaren lämnar prover och uppvisar drogfrihet. Rektor kan direkt efter de två 
veckorna av avstängning välja att lämna   ärendet vidare till styrelsen att besluta om eventuell 
avstängning från studierna. 

 Om deltagaren får erbjudande att komma tillbaka till skolan på prov (genom att skriva på 
kontrakt) men deltagaren tackar nej, kommer rektor att lämna ärendet vidare till styrelsen som 
beslutar om eventuell avstängning från studierna.   

 Om deltagaren inte fullföljer upprättat kontrakt kommer rektor att lämna ärendet vidare 
till styrelsen som beslutar om eventuell avstängning från studierna. 
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Alkohol 

 Kursdeltagare som brukar alkohol i samband med skolarbete eller andra aktiviteter som 
skolan anordnar, resor etc., varnas skriftligen av rektor, eller avstängs av rektor under två 
veckor. 

Resor 
På resor har personal befogenhet att vidta erforderliga åtgärder vid akuta situationer där alkohol 
eller droger används. 

Disciplinära åtgärder arbetsgång. Se länk (länkas till inf på hemsidan) 

 

Mer utförliga förhållningsregler kopplade till internatet finns beskrivna i ”Regler för boende på 
Värnamo Folkhögskola”. 

 

Uppdaterad och tagen i samverkansgruppen 2017-08-24 


