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Drog- och alkoholpolicy för Liljeholmens
Folkhögskola
Målsättning
Liljeholmen vill erbjuda alla studerande bästa möjliga utbyte av studietiden på skolan
och en trygg och trivsam arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljölagen är en god arbetsmiljö fri
från droger och alkohol, därför har vi samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Vi accepterar därför ingen alkohol, narkotika eller andra droger på skolan. Vårt
mål är att du som studerande ska ha en trygghet i detta. Därför har vi en tydlig policy
med syfte att förebygga och stödja, upptäcka och ingripa mot användning av alla slags
droger. Policyn bygger på kombinationen av omtanke och stöd genom tydliga regler och
konsekvenser. I detta ligger också ett hänsynstagande och en solidaritet till andra som
vill avstå. Grundhållningen är att det skall vara svårt att använda alkohol och droger och
lätt att få stöd att låta bli.
•
•

Alla arrangemang i Liljeholmens regi är fria från alkohol och droger
Det innebär att det inte är tillåtet att förmedla, använda eller vara påverkad av alkohol eller någon typ av drog inom skolans område, under studiebesök eller resor arrangerade av skolan.

Att förebygga
All personal har ett ansvar för att en drogfri miljö upprätthålls, men också att det finns
ett öppet och levande samtal kring dessa frågor. På skolan ska finnas en kunnighet att ge
stöd och råd i olika situationer och att ha kunskap om var vi slussar vidare när kvalificerad hjälp behövs. Som en grundregel vid antagning är att den sökande ska ha varit fri
från sitt missbruk i minst 2 år. Deltagare på långkurser tecknar en överenskommelse om
att avstå droger och alkohol under studietiden på Liljeholmen. Skolans policy ska göras
känd för kursdeltagarna och gäster, dels vid minst en årlig gemensam information för
hela skolan, dels genom att ”ABSOLUT DROGFRITT” anslås och läggs ut i boendet.

Att upptäcka
Det är viktigt att eventuell droganvändning upptäcks så tidigt som möjligt. Den som
upptäcks med droger eller är påverkad av droger ska konfronteras med skolans drogpolicy och det faktum att man har skrivit under en överenskommelse. När något upptäcks
som strider mot denna policy kontaktas alltid rektor.

Handlingsplan
Skolan har en handlingsplan som visar hur skolan ska agera när en deltagare ertappas
med droger eller har brukat droger. Avvisar den studerande hjälp och inte heller visar
någon motivation till förändring kan skolledningen besluta om avstängning.
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