Drogpolicy
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. Nordiska Folkhögskolan klassar även syntetiska
droger, s k designer/researchdroger, som narkotika. Narkotikaklassade läkemedel är
undantagna från drogpolicyn om de är receptförskrivna samt om ordinerad dos inte
överskrids.
Allt användande av droger ses som ett missbruk. Om droger påträffas eller det finns
misstankar om att droger används, skall åtgärder genast vidtas. Inledningsvis skall ett samtal
komma till stånd där alla parter hörs. 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 den eller de som utses av skolans socialpedagogiska team.
Eleven bör få hjälp att klara ut sina problem så långt det går. Behandling ingår dock inte i
skolans ansvar.
Handlingsplan vid misstanke om påverkan/missbruk av droger
● Om en kursdeltagare är misstänkt för narkotikamissbruk skall rektor tillsammans med
biträdande rektor och socialpedagogiska teamet samråda för att vidta lämpliga
åtgärder.
● Den studerande kallas till samtal med rektor och representanter utsedda av det
socialpedagogiska teamet. Samtalet skall protokollföras.
● Om misstanke kvarstår efter samtalet och den studerande förnekar missbruk, ges
studerande möjlighet att undanröja misstankarna genom att medverka till
provtagning.
● Om den studerande vägrar medverka till provtagning kvarstår misstanke om
missbruk och den studerande kan då stängas av från vidare studier, samt flytta från
boendet, med omedelbar verkan.
● Om missbruk bekräftas genom den studerandes eget medgivande eller genom
provtagning, blir den studerande avstängd från undervisning, samt skall flytta från
boendet, tills hen visat, genom provtagning och dokumenterad behandling att hen
varit ren från droger minst 3 månader. Därefter är det möjligt att söka ny studieplats
på skolan.
● Om en person ertappas på skolan påverkad eller med innehav av narkotika skall
denne omedelbart avvisas från skolans verksamhet. Polis kan kontaktas för

●

handräckning och hantering av provtagning. Kontakt tas snarast med rektor eller
biträdande rektor.
Skolan erbjuder inte studieplats åt en sökande som har ett aktivt, pågående
drogberoende och/eller droganvändande. Den sökande som haft ett tidigare
missbruk skall kunna dokumentera drogfrihet minst 6 månader bakåt i tiden.
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