Handlingsplan läsåret 21/22 mot

Droger
Med droger avses alkohol och narkotikaklassade preparat.
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.
Förtäring av alkohol är inte tillåten inom skolans område. 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 etcetera. Svensk narkotikalagstiftning reglerar
narkotikaanvändning, var den studerande än må befinna sig.
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Arbetsgången vid överträdelser är följande:
1. Rektor kallar den studerande till samtal om vad som inträffat. Samtalet kan
innebära a) att varning utfärdas, b) att krav på samarbete som innefattar
minst tre samtal med studerandehälsan inleds eller c) omedelbar
avstängning* eller avskiljning** vid grova överträdelser. Den studerande
kallas alltid till den här typen av samtal skriftligt via mail, brev eller sms. Om
den studerande uteblir skickas ny kallelse till möte. Den som väljer att inte
närvara vid dessa samtal kommer att avskiljas från studier och boende.
Rektor meddelar beslut om avstängning eller avskiljning skriftligt via brev
eller mail och sms.
2. Om krav på samarbete med studerandehälsan för att behålla sin
utbildningsplats ställts kommer den studerande behöva ta emot stöd
exempelvis i form av samtal, drogscreening eller samverkan med annan
instans. När den studerande kommer i kontakt med studerandehälsan gäller
tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller gentemot all övrig personal på skolan om
den studerande inte själv väljer att skriva under ett sekretessmedgivande i
syfte att utöka samarbetet.
Om den studerande är missnöjd med ett avstängnings- eller
avskiljningsbeslut kan man i första hand vända sig till Folkhögskolestyrelsen.
Om missnöje kvarstår kan den studerande i nästa steg vända sig till
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd med en skrivelse. E-postadress är
fsr@folkbildningsradet.se.
* du blir avstängd från studierna/boendet i maximalt en månad men har
möjlighet att komma tillbaka
** du får inte fortsätta studera/bo hos oss
Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör överträdelser mot dessa regler
redovisas löpande av förvaltningschefen till folkhögskolestyrelsen vid
ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga handlingsplaner sker vid
delårsrapportering 2, 2022.
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