
  

 

PSK Alkohol- och drogpolicy 
Våra skolor ska vara en fristad från droger. Alkohol och droger orsakar inte bara skador och 

problem för den enskilde utan påverkar även studieresultat och hela skolans arbetsmiljö 

negativt. Alkohol- och drogfrihet ger ett skydd för dem som har haft problem och som 

riskerar återfall. 

Skolan arbetar för att informera om alkoholens och drogers skadlighet och alla på skolan, 

både deltagare och medarbetare har ett gemensamt ansvar att medverka till en miljö utan 

alkohol och droger.  

Riktlinjer 

Vår policy bygger på en kombination av omtanke och stöd genom tydliga regler och 

konsekvenser.  

• Innehav, bruk eller påverkan av droger accepteras inte. 

• Innehav, bruk eller påverkan av alkohol accepteras inte inom skolområde och 

eventuellt internat. Inte heller vid aktiviteter i skolans regi som till exempel resor, 

utflykter, lägervistelser och praktik.  

• Vid rökning ska angiven plats och uppsatta askkoppar användas, detta gäller även e-

cigarretter. Fimpning på marken är förbjudet. Rökning med vattenpipa är förbjudet på 

skolområde, internat och övriga boenden som folkhögskolan hyr ut till deltagare. 

• För de skolor som har internat eller liknade boendeformer gäller för boende att de 

skall ha varit drogfria under ett år (tolv månader). 

Drogtester 

Skolan kan genomföra drogtester. Det handlar om test vid misstanke om droganvändning 

och test som uppföljning av tidigare tester. Vägran att delta i alkohol- eller drogtest tolkas av 

skolan som ett positivt test och en överträdelse av drogpolicyn. Vid behov kan skolan redan 

vid uppstart testa deltagare för att försäkra sig om att man börjar skolan drogfri.                                 

Överträdelser  

Överträdelse av denna policy kan leda till att deltagaren får sluta på skolan och även förlora 

rätten till boende på skolans internat eller annat boende som skolan erbjuder kopplat till 

folkhögskolestudierna.  

Deltagare som fått sluta på skolan eller boende som sagts upp från internat efter att ha 

brutit mot skolans alkohol- och drogpolicy kan som tidigast få plats igen ett halvår senare 

räknat från uppsägningsdagen och då efter särskild lämplighetsprövning. 

 



  

 

Godkännande av policyn  

En förutsättning för att vara studerande vid Mariannelunds folkhögskola är att skriva på och 

förbinda sig att följa gällande policy. 

 

Jag förbinder mig vid att följa gällande alkohol- och drogpolicy. 

Datum:  _________________________________________ 

Underskrift:  _________________________________________ 

Namnförtydligande: _________________________________________ 


