Alkohol-, drog och tobakspolicy
Antagen av personalmötet på Folkhögskolan i Angered den 12 december 2016
Folkhögskolan i Angereds inställning till alkohol, droger och tobak har en pedagogisk,
solidarisk och säkerhetsmässig g rund. Vi vill erbjuda möjlighet till ett alternativt sätt att lära
tillsammans. Deltagarna har ett stort stöd av, och ansvar gentemot varandra. Tillsammans
kan vi mycket mer och lär oss mycket mer än vad vi klarar på egen hand. En grundläggande
förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är en drog-, tobak- och alkoholfri skolmiljö.
Därför är det viktigt för deltagare och personal på Folkskolan i Angered att ha en dialog kring
alkohol och droger som syftar till en samsyn.
Alkohol, droger och tobak skapar stora sociala problem i vårt samhälle. Alkohol och
droganvändning sänker vår förmåga att bedöma risker och ta rationella beslut. Riskerna för
att man utsätter sig för fara ökar avsevärt i sam band med användning av alkohol och
droger. Tobak ökar riskerna för människors hälsa.
Vi vill ha en alkohol-, drog- och tobaksfri skolmiljö för att visa solidaritet med:
• Utsatta människor som lever med missbrukare. Detta ofta med konsekvenser som
otrygghet och våld i samband med alkohol- och droganvändning.
• Människor som tidigare levt med eller varit n ä r a missbrukare, men tagit sig
därifrån.
• Människor som varit missbrukare men som nu ä r nyktra och drogfria.
• Människor som ha r ett missbruk och vill ta sig ur d et.
• Människor som utsätts för passiv rökning.
• Männikor som vill sluta röka.
• Människor som lever med konsekvenserna av rökning.
• Alla människor som vill arbeta och leva i en fri och trygg miljö.
Dessa personer kan exempelvis vara din kurskamrat, din lärare eller du själv.
Policy
Folkhögskolan i Angered arbetar aktivt för en alkoholfri skolmiljö. Därför accepterar vi inte
att kursdeltagare eller personal är alkoholpåverkade eller brukar alkohol i skolsammanhang
eller i skolans lokaler. Med skolsammanhang menas, direkta studiesammanhang och
schemalagda aktiviteter, aktiviteter då man som personal eller kursdeltagare
representerar skolan samt schemalagda skolresor. Inför varje skolresa eller liknande

arrangemang ska förmöten hållas där denna policy aktualiseras samt att tydliga regler för vad
som ska gälla på resan tas fram av ansvariga för resan.
Folkhögskolan i Angered har totalt förbud mot droger och narkotika eller medicinhantering i
missbrukssyfte. Detta innebär att vi inte accepterar att kursdeltagare eller personal är
narkotikapåverkade eller brukar/innehar narkotika i skolans lokaler, på skolans kurser,
i andra studiesammanhang, på skolresor eller fester och arrangemang anordnade i kursers
eller i skolans namn.
Folkhögskolan i Angered arbetar också för en tobaksfri skolmiljö. Bruk av tobak bör inte
förekomma på skoltid och inte heller i skolans lokaler. Personal bör inte bruka tobak i sina
möten med deltagare. Även e-cigaretter omfattas av policyn.
Detta förutsätter att:
• Var och en som börjar på skolan, såväl deltagare som anställda, informeras om denna
policy, respekterar den och tar ansvar för att den följs.
• Att det på skolans förs en fortlöpande diskussion om innehållet, bakgrunden och
orsakerna till att vi har denna policy.
• Att folkhögskolans personal är vaksam på missbruksproblem inom den egna gruppen
(gäller både kursdeltagare och kollegor). Vid misstänkt eller uppdagat missbruk bär
samtliga ett ansvar för att information om ärendet lämnas till rektor. Rektor ska alltid
informeras och är ytterst ansvarig för att åtgärder vidtas enligt handlingsplanen nedan.
Handlingsplan vid misstanke eller faktisk överträdelse av ovanstående policy
Kursdeltagare eller personal som misstänks vara påverkad av alkohol eller andra droger
avvisas från skolan vid det aktuella tillfället.
Uppenbart missbruk leder till en muntlig varning, därpå skriftlig varning och sist avstängning
från kursen eller arbetet.
Skolan polisanmäler misstänkt brottslighet som langning, narkotikainnehav och
liknande.
Skolan försöker så långt möjligt bistå kursdeltagare som drabbas av alkohol- eller
drogproblem med information om vårdmöjligheter.
Skolan söker så långt möjligt bistå anställda som drabbas av alkohol- eller drogproblem
med rehabiliteringsinsatser via landstingsvården eller företagshälsovården.
Rektorn och lärarna informerar deltagarna om skolans policy för en tobakfri skolmiljö.
Skolan upplyser om olika möjligheter för tobaksavvänjning.
Föreläsningar som kan motivera tobaksbrukare att börja med tobaksavvänjning erbjuds.
Omfattning av ovanstående policy
Policyn gäller all personal och samtliga kursdeltagare.
Policyn gäller för ledamöter i styrelse, årsstämma och arbetsgrupper vid arbete på
skolan.

