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Inledning och definition 

På Värnamo Folkhögskola är vi måna om att skolmiljön ska vara fri från alkohol och droger. En 
drogfri miljö bidrar till att skapa arbetsro.  

På Värnamo Folkhögskola är det inte tillåtet att anställda och kursdeltagare dricker alkohol i 

skolans allmänna lokaler, på skolans område eller vid aktiviteter skolan anordnar till exempel 

resor med deltagare.  

Narkotiska preparat, dopningsmedel och sniffningsmedel är olagligt och får inte förekomma på 

skolan eller internatet. 

Vid Värnamo Folkhögskola är det inte tillåtet att komma påverkad till arbetet eller undervisningen. 

Bruk av alkohol på fritiden får inte påverka säkerhet, effektivitet, välbefinnande och studiero på 

skolan eller internatet. 

Värnamo Folkhögskola är en skola med internat vilket betyder att flera av våra kursdeltagare 

både bor och studerar här.  

För att åstadkomma en bra och säker arbetsmiljö är det viktigt att vi med kraft vidtar åtgärder för 

att inte personal och kursdeltagare ska missbruka alkohol eller nyttja andra droger. 

Med droger avser vi 

ämnen som påverkar kroppen och tankeverksamheten genom att framkalla ett rus: 

 

 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 

 Alkohol  

 

 

 

 

 



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 

Syfte med vår alkohol- och drogpolicy 

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

 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 deltagarhälsa 

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

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

 

Innehav av narkotiska preparat, dopingmedel och narkotikaklassade läkemedel 

Kursdeltagare som använder eller säljer/sprider ovanstående på Värnamo Folkhögskola blir 
omedelbart avstängd från skolan av rektor. Innehav och försäljning av ovanstående är 
kriminella handlingar som av rektor anmäls till polisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagen.nu/


Handlingsplan 

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 

 Om misstanke eller vetskap gäller anställd anmäls ärendet till AME för utredning 

 

Narkotiska preparat, dopingmedel och narkotikaklassade läkemedel 

 

 Vid vetskap eller misstanke om användande av ovanstående samtalar rektor och kurator 
med deltagaren 

 Vid misstanke om användande av ovanstående är det upp till kursdeltagaren att 
bevisa motsatsen genom tester som utförs av personal på skolan. Detta oavsett var 
preparaten/substanserna har använts 

 Om deltagare vägrar att genomföra prov räknas det som ett positivt testresultat  

 Är drogtestet positivt erbjuds deltagaren möjlighet att lämna ett andra prov inom två timmar. Om 
deltagaren väljer att lämna ett andra prov kommer deltagaren få vänta kvar tillsammans med 
personal till dess provet är lämnat.  

 Visar även det andra provet på ett positivt resultat stängs deltagaren av från skolan och 
internatet. Ärendet anmäls till skolans styrelse  

 Om det andra provet visar negativt resultat får deltagaren fortsätta sina studier med det 
förbehållet att flera oanmälda drogtester på den aktuella deltagaren kommer att genomföras. Ett 
kontrakt upprättas mellan deltagare och skolan. Berörd personal informeras 

 Om deltagaren inte fullföljer upprättat kontrakt kommer rektor att uppmana styrelsen att stänga av 
deltagaren från vidare studier  

 Om deltagare väljer att avsluta sina studier avslutas ärendet 

 Deltagare som stängts av från skolan på grund av ovanstående har möjlighet att söka till skolan 
på nytt efter 12 månader, under förutsättning att hen är drogfri. Det kan vid antagning då bli 
aktuellt med speciella åtgärder för att följa upp eventuellt missbruk, exempelvis krav på 
regelbundna drogtester 

 Avstängd deltagare får inte vistas på skolans område 

 

Alkohol 

 Vid Värnamo Folkhögskola är det inte tillåtet att komma påverkad till undervisningen eller annan 
aktivitet som är arrangerad av skolan  

 Alkoholhaltiga drycker får inte förvaras eller förtäras på skolans område eller i skolans allmänna 
utrymmen 

 Med särskilt tillstånd och endast under fredag och lördag kan fest med 
alkoholhaltiga drycker få anordnas i det stora dagrummet på nedervåningen i 
Engsbo (Hängsbo) 

 Kursdeltagare som bryter mot ovanstående regler, även i samband med aktiviteter som 
skolan anordnar, resor etc., varnas skriftligen av rektor  

 Vid en eventuell andra varning avstängs deltagare under två veckor och ärendet lämnas till 
skolans styrelse 

 Vid allvarliga incidenter kan deltagare omedelbart stängas av och ärendet lämnas till skolans 
styrelse 

 



 

 

Resor 
På resor har personal befogenhet att vidta erforderliga åtgärder vid akuta situationer där alkohol 
eller droger används. Detta kan innebära att deltagaren skickas hem med omedelbar verkan. 
Deltagaren bekostar i så fall hemresan själv. 

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