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Handlingsplan för förebyggande av
användning av alkohol och droger
Regeringen har i sitt förarbete till folkbildningspropositionen fastslagit att
verksamheten vid folkhögskolan till innehåll och form ska vara sådan att den ökar den
kursdeltagandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor, vidgar förmågan
att känna och uppleva, utvecklar kritiskt omdöme, självständighet och samarbetsförmåga, ökar den kursdeltagandes möjligheter att vara skapande samt stärker viljan
och förmågan att i solidaritet med andra aktivt påverka arbetsliv och samhälle.
För att folkhögskolans målsättning ska kunna förverkligas måste vi alla på skolan
delta i kampen mot det ökade drogmissbruket. Vi värnar om de demokratiska värdena
och accepterar inte en fortgående passivisering av stora grupper av människor, som
missbruk innebär.
Av solidaritet med de kursdeltagare som har, har haft eller riskerar att få
missbrukarproblem accepterar vi inte något bruk av droger på skolans område. Med
droger avses här alkohol, lösningsmedel och narkotiska preparat.
Vår förvissning är att de flesta missbrukare kan sluta med stöd och motstånd från sin
närmaste omgivning.
Vid misstanke om alkohol- eller droganvändning på skoltid eller på internatet ska det
anmälas till rektor, internatsansvarig eller kurator som väljer att sätta in lämpliga
åtgärder.
Skolan ska bedriva förebyggande arbete i form av:
1. Elevvårdande personal ska stötta kursdeltagare som man vet/misstänker
missbrukar genom att:
• Ställa krav (t.ex. daglig kontakt, stödsamtal mm).
• Vid frånvaro ta kontakt och undersöka orsakerna, ev. göra hembesök.
• I vissa fall rapportera missbruk till socialförvaltningen.
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2. Skolan har att kontinuerligt och konkret skapa och värna om en kamratlig och
väl fungerande social miljö på skolan, dvs. det socialpedagogiska arbetet måste
stimuleras och intensifieras. För att detta ska kunna genomföras måste samtliga på
skolan delta.
Att bryta ett destruktivt beteende är lättare ju tidigare ingripandet sker. Om man
misstänker att någon missbrukar bör man därför av omsorg med den misstänkte,
omedelbart underrätta kurator för att en bedömning ska kunna göras, eventuellt följt
av ett åtgärdsprogram.
En drogfri studiemiljö är en förutsättning för en fungerande och levande skola.

Handlingsplan vid droganvändning och misstanke om
missbruk/alkoholförtäring
Vid misstanke om drogpåverkan/droganvändning/alkoholförtäring
Rektor eller rektorns ställföreträdare kallar utan dröjsmål till möte med
kursdeltagaren. Med vid mötet är rektor eller rektorns ställföreträdare samt
kurator/kursföreståndare. Kursdeltagaren har möjlighet att fria sig från misstanke om
påverkan genom att göra drogtest på av skolan angiven tid. Fram till dess att
provsvaren kommit görs ett tillfälligt studieuppehåll. Vid positivt svar görs ett
studieuppehåll för att genomgå behandling. Kursdeltagare som är villiga att genomgå
behandling eller lämna kontinuerliga prover och därefter uppvisar att man är drogfri
kan återuppta studierna. Uteblir man från en provtagning räknas det som ett positivt
svar och studierna avbryts då omedelbart.
Internatet
Vid alkoholförtäring/påverkan samt droganvändning/påverkan på internatet gäller
skolans särskilda villkor, bilaga 2 i hyresavtalet.
Provtagning
Genomförande av drogtest sker på Beroendecentrum, Universitetssjukhuset Örebro.
För kursdeltagare upp till 25 år sker provtagningen dagtid på Ungdomsmottagningen,
Slottsgatan 10. För kursdeltagare över 25 år sker provtagning dagtid på Öppenvårdsmottagningen, Slottsgatan 10 Örebro. Från kl.16.00 – 09.00 sker all provtagning
oavsett ålder på Beroendecentrums vårdavdelning universitetssjukhuset Örebro.
Då Fellingsbro folkhögskola har ett avtal med Beroendecentrum står skolan för
provtagningskostnaden. Provsvar eller utebliven provtagning meddelas sedan till
skolan.
Anmälan
Om avhysning/avstängning av kursdeltagare sker ska anmälan/information i ärendet
gå till kursdeltagarens hemkommuns socialtjänst.

