Alkohol & drogpolicy vid Gotlands folkhögskola
Gotlands folkhögskola har en policy som innebär att såväl skolan som internatet skall vara fria från
alkohol och andra droger. Detta innebär att varken kursdeltagare eller personal får använda eller inneha
någon form av droger inom skolans område, eller då verksamhet bedrivs i folkhögskolans regi, även om
den är förlagd till annan plats, som t ex studieresor, utbildningar, spelningar och konferenser. Med
droger avser vi alkohol, narkotika, dopingpreparat och övriga preparat som inte är föreskrivna av läkare.
Studerande och all personal har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer till Gotlands
folkhögskola ska få studera i en stimulerande och avspänd miljö. Internatet och skolan är
störningskänsliga enheter där hänsyn och solidaritet är viktiga inslag för att bevara trivsel och
sammanhållning.
Vid misstänkt bruk av alkohol och droger så tar skolan på sig ansvaret att påtala problemet och sätta in
de åtgärder som behövs.
Om du känner att du aktivt vill medverka till att hålla vår drogpolicy levande är du välkommen att bo
och studera hos oss.

Handlingsplan för att understödja Alkohol & drogpolicyn
Under läsåret kommer vi fortlöpande att ställa skolans alkohol & drogpolicy i centrum
genom debatt och information, i form av stormöten och temadagar.
Deltagare och personal har ett gemensamt ansvar att påminna och värna ambitionen och
efterlevnaden av policyn.
Misstanke om överträdelse av skolans alkohol & drogpolicy leder till samtal med
Klasslärare och rektor eller den person som rektor utsett på skolan att hantera uppföljning
av dessa frågor.
Om misstanke kvarstår efter samtalet och deltagaren i fråga förnekar bruk, ges han eller
hon möjlighet att undanröja misstankarna innan vidare åtgärder vidtas.
Den som efter varning bryter mot alkohol & drogpolicyn, förlorar sin rätt att bo på
Skolan.
Om bruk av droger bekräftas leder detta till en överenskommelse utifrån en individuell
åtgärdsplan, alternativt avstängning från utbildningen.
Skolan erbjuder inte studieplats åt den som har ett aktivt alkohol eller drog beroende.
Vid antagning skall det säkerställas att den sökande har ev. tidigare missbruk under
behandling minst ett halvår dokumenterat bakåt i tiden.
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