
Alkoholpolicy
Nordiska Folkhögskolan skall sträva efter att, liksom samhället i övrigt, vara en miljö fri från droger. 
Med droger menas narkotiska preparat, narkotikaklassade läkemedel, dopingpreparat och annan vara 
som omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, t.ex. sniffning av lösningsmedel.

Alkohol är inte förbjudet, men ska brukas med förstånd, så att inte livet på skolan (d.v.s. undervisning 
och internat) påverkas.

Eftersom Nordiska folkhögskolan är en internatskola, är dess hållning vad gäller droger och alkohol sär-
skilt viktig, då den sociala samvaron och internatboendet är en del av skolans pedagogiska verksamhet 
och helhetssyn på folkhögskolestudier. 

Om det finns misstankar om att en elev har alkoholproblem, skall åtgärder genast vidtas. Inledningsvis 
skall ett samtal komma till stånd där alla parter hörs. För att inte nära relationer skall hindra ett konse-
kvent hanterande av situationen bör inte lärare som undervisar den berörda eleven delta i dessa samtal. 
Samtalen sköts av representanter utsedda av skolans socialpedagogiska team. 

Samtalens innehåll bör vara att diskutera hur skolarbetet ska kunna gå vidare utan störningar.
Eleven bör få hjälp att klara ut sina problem så långt det går. Behandling ingår dock inte i skolans an-
svar. Om eleven inte visar vilja eller förmåga till förbättring avstängs han/hon från skolan, antingen för 
gott eller för en period som rektor finner lämplig.

Handlingsplan vid misstanke om påverkan/missbruk av alkohol

•	 Om	en	kursdeltagare	är	misstänkt	för	alkoholmissbruk	skall	rektor	och	biträdande	rektor	
 tillsammans med socialpedagogiska teamet samråda för att vidta lämpliga åtgärder.

•	 Om	en	person	påträffas	alkoholpåverkad	i	skolans	lokaler	skall	denne	omedelbart	avvisas	från	
 skolans verksamhet. Den av de anställda på skolan som påträffar personen, bedömer om denne är  
 påverkad eller inte. Den anställde som gjort bedömningen ser till att den påverkade personen lämnar  
 skolan. Det kan innebära att ta hjälp av polis. Rapport lämnas snarast till rektor eller biträdande   
 rektor.

•	 Kursdeltagare	har	rätt	att	bevisa	sin	nykterhet	genom	ett	alkotest.	Utrustning	för	alkotest	finns	på		
 skolans expedition. 



•	 Den	påverkade	personen	skall	erbjudas	tid	hos	kurator	samt	önskas	välkommen	tillbaka	till	skolan	i		
 nyktert tillstånd. 

•	 Om	alkoholmissbruk	bekräftas	genom	den	studerandes	eget	medgivande	eller	så	bedöms	vara	fallet		
 av skolans personal, blir den studerande avstängd från undervisning, samt ska flytta från boendet,  
 tills han/hon visat, genom provtagning och dokumenterad behandling att han/hon varit ren från   
 alkohol i minst 4 månader. 

•	 Skolan	erbjuder	inte	studieplats	åt	en	sökande	som	har	ett	aktivt,	pågående	alkoholberoende	och/		
 eller alkoholmissbruk. Den sökande som haft ett tidigare missbruk skall kunna styrka behandling   
 eller andra stödinsatser avseende alkoholmissbruk minst ett år bakåt i tiden.
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