Alkoholpolicy
Eftersom Nordiska folkhögskolan är en internatskola, är dess hållning vad gäller alkohol och
droger (se skolans Drogpolicy) särskilt viktig, då den sociala samvaron och internatboendet
är en del av skolans pedagogiska verksamhet och helhetssyn på folkhögskolestudier.
Nordiska Folkhögskolan har inget generellt förbud när det gäller alkohol. Skolan följer
samhällets lagar och regler. Det är alltså olagligt att handla med eller att förse minderåriga
med alkohol.
Om alkohol brukas på skolan ska det vara med med förstånd, så att inte livet på skolan
(d.v.s. undervisning och internat) påverkas negativt.
Med skolans tillåtande hållning när det gäller alkohol kommer också ansvar:
● Varje deltagare har ett ansvar för det egna bruket och för de handlingar som utförs i
samband med detta, berusning är aldrig en ursäkt.
● Varje deltagare har också ett ansvar gentemot de kamrater som har svårt att hantera
alkohol eller mötet med berusade personer.
● Skolan har ett ansvar för att missbruk inte ska uppstå och för att hantera problem
som kan uppstå i relation till alkohol.
Alkoholfritt alternativ
Skolan erbjuder alla deltagare som så önskar ett alkoholfritt boende. I elevhus som är
alkoholfria får inte alkohol användas och hanteras. Märkbart berusade personer ska inte
vistas i ett alkoholfritt hus.
Gemensamma fester
Vid större gemensamma fester kan skolan besluta att servera alkohol. Skolan söker då
utskänkningstillstånd och genomför serveringen i enlighet med detta. Vid sådana tillfällen är
det förbjudet att medföra egen alkohol. I övrigt är det inte tillåtet att sälja alkohol på skolan.
Alkoholmissbruk
Alkoholmissbruk är ett förstadium till ett alkoholberoende. Ett missbruk anses föreligga om
något av följande inträffat:
1. Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på
arbetet, i skolan eller i hemmet.
2. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada.
3. Upprepade lagvidriga handlingar då personen varit påverkad.

4. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig
natur orsakade eller förstärkta av berusning.
Handlingsplan vid misstanke om påverkan/missbruk av alkohol
● Om en kursdeltagare misstänks missbruka alkohol skall rektor och biträdande rektor
tillsammans med socialpedagogiska teamet samråda för att vidta lämpliga åtgärder.
För att inte nära relationer skall hindra ett konsekvent 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 inte i skolans ansvar.
● Om eleven inte visar vilja eller förmåga till förbättring inom en avtalad period
avstängs hen från skolan, antingen permanent eller för den period som rektor finner
lämplig.
● Om en person påträffas alkoholpåverkad i skolans lokaler under skoltid 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. Den påverkade personen skall erbjudas tid hos kurator.
● Kursdeltagare har rätt att bevisa sin nykterhet genom ett alkotest. Utrustning för
alkotest finns på skolans expedition.
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 6
månader bakåt i tiden.

Detta dokument är antaget av styrelsen för Nordiska Folkhögskolan, det revideras årligen av
skolans deltagare och personal.

