Handlingsplan mot

Droger
Med droger avses alkohol och narkotikaklassade preparat.
En del har positiva erfarenheter av droger. En del har negativa. De positiva
sidorna är sällan eller aldrig ett problem, medan de negativa kan omfatta
konsekvenser i form av att tappa kontrollen, utveckla beroende och/eller
agera på ett sätt som inte är likvärdigt med hur man vill bete sig. Därtill hör
fysiska hälsokonsekvenser.
Skolan har valt att verka för en studerandemiljö fri från droger. Dels arbetar
vi en organisation som tar samhällsansvar och främjar folkhälsa. Och dels har
vi negativa erfarenheter av studerandes droganvändning. Dessutom vill vi
med en drogfri studerandemiljö förenkla vardagen för dem som riskerar att
utveckla, eller redan utvecklat, en negativ relation till droger. En drogfri skola
möjliggör positiva livsbeslut och kreativitet för fler personer. En plats där nya
idéer föds och får möjlighet att ta form och utvecklas.
De studerande som vill använda alkohol hänvisas till områden utanför skolan
(se nedan). De som vill använda eller redan använder icke förskrivna
narkotikaklassade preparat på eller utanför skolan, behöver enligt vår
uppfattning arbeta för en förändring. Om en studerande vill bli fri från
narkotika kan skolans studerandehälsa under en tidsbegränsad period utgöra
en resurs.
Mot bakgrund av ovanstående förbinder sig studerande på folkhögskolan att
varken dricka alkohol på skolan, på internaten, på skolgården eller i samband
med att skolan bedriver verksamheten på annan ort i samband med
friluftsdagar, studieresor etc.

Svensk narkotikalagstiftning reglerar narkotikaanvändning, var den
studerande än må befinna sig.
Den som i handling inte verkar för en skola fri från droger omfattas av denna
handlingsplan mot droger..
•

Den som får information om att du bryter mot, alternativt förmodas
bryta mot, drogpolicyn kommer att prata med dig om detta.

•

Beroende på problemets art behöver du i nästa steg ta emot stöd (ex.
samtal, drogscreening eller samverkan med annan instans). Detta
kommer att genomföras i samarbete med studerandehälsan. När du
kommer i kontakt med studerandehälsan gäller tystnadsplikt.
Tystnadsplikten gäller gentemot all övrig personal på skolan, om du
inte själv väljer att skriva under ett sekretessmedgivande.

