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ALKOHOLPOLICY
1. Skolans aktiviteter på långakurser ska vara fria från alkohol. Det inkluderar musikcaféer,
avslutningsmiddagar etc som är skolans arrangemang och som är tänkta för alla
kursdeltagare att delta i.
2. Skolans lokaler ska ”till vardags” vara en miljö fri från alkohol. Det innebär att aktiviteter
som ordnas av skolan eller riktar sig till kursdeltagare och personal i regel ska vara
alkoholfria. Vid enstaka tillfällen kan efter beslut av rektor alkoholservering tillåtas i samband
med
 avslutning av kortkurser och
 personalmiddagar.
Rektor ska vid varje tillfälle bedöma lämpligheten av arrangemanget med avseende t ex på
tidpunkt och inverkan på skolarbetet.
Skolans lokaler får inte användas för regelbundna arrangemang med alkoholförtäring riktade
till personal och kursdeltagare, exempelvis pubkvällar.
Vid uthyrning av lokaler där skolan inte är arrangör tillåts alkoholservering under ordnade
former som regleras i uthyrningskontraktet.
3. Kring studieresor klargörs att resorna är skolaktiviteter förlagda utanför skolans lokaler.
Därför kräver vi mycket restriktivt bruk av alkohol på ”fritid”. Vad som exakt ska gälla avgörs i
förväg i ett samtal mellan kursgrupp och ansvarig lärare. Rektor informeras om
överenskommelsen.
4. I samband med seglingar och båtbyggarkursens långsegling är alkoholförtäring förbjuden
av säkerhetsskäl under hela tiden seglingen pågår – alltså även kvällar och ”fritid”.
5. Skolans inställning är att vi på olika sätt vill verka för saklig information om
alkoholberoendets konsekvenser och destruktiva beteenden och livsstilar

Handlingsplan


– alkohol

Skeppsholmens folkhögskola och folkhögskolorna i allmänhet har en stark förankring i en
folkrörelsetradition med restriktiv syn på alkoholbruk. Skolformen har sociala ambitioner och
värnar om individens välbefinnande. Därför hör inte alkohol hemma på en folkhögskola.
Bland våra deltagare kan det finnas personer som har eller har haft alkoholproblem och även
därför är det nödvändigt med en drogfri miljö.
Skeppsholmens folkhögskola ska vara en plats där det är möjligt att studera, umgås, knyta
nya kontakter och utvecklas som människa i en alkoholfri miljö. Därför vill vi att alla på skolan
respekterar följande processer och regler när det gäller alkohol:
 Skolans alkoholpolicy ska aktivt förankras bland kursdeltagarna så att alla vet
vad som gäller och på vilka grunder. Detta görs i prospekt, antagningsintervjuer,
introduktionsdagar och ev temadagar samt inför tillfällen då vi av erfarenhet vet
att det uppkommer diskussioner, t ex vid studieresor.
 Vid problem att efterleva policyn ska lärarna direkt ta upp en diskussion med
berörda personer och kursgrupper. Dessa bör naturligtvis föras i en anda av
respekt för vuxna människors integritet.
 I fall då säkerhet äventyras eller gemensamt ingångna avtal bryts äger
ansvariga lärare rätt att avbryta studieresa/segling alternativt uppmana enskilda
deltagare att avbryta.
 Skolan erbjuder kurativt stöd och strävar efter att forma grupper (formella eller
informella) för solidaritet och kamratstöd.
 Skolan har inga möjligheter att erbjuda aktiv behandling mot alkoholrelaterade
problem.

DROGPOLICY
Det är inte förenligt med studier på Skeppsholmens folkhögskola att använda narkotika.
Droger på skolan är inte tillåtna. Om droger påträffas eller misstänks, tillämpas en särskild
handlingsplan.
För personer med ett drogmissbruk bakom sig erbjuder vi studier i en drogfri miljö. Villkoret att
antas på skolan är i sådana fall minst ett års dokumenterad drogfrihet samt att vi i övrigt
bedömer att kursdeltagaren har möjlighet att klara av studierna. Skolan är tydlig med att vi är
en utbildningsinstitution med folkbildning som huvuduppgift. Vi kan inte erbjuda behandling.
Vissa resurser finns till socialpedagogiskt arbete.
Skolan gör inga egna definitioner av vad som är en olaglig drog utan följer den lagstiftning
som gäller i Sverige.

Handlingsplan  droger
Skeppsholmens folkhögskola ska vara en plats där det är möjligt att studera, umgås, knyta
nya kontakter och utvecklas som människa i en drogfri miljö. Därför vill vi att alla på skolan
respekterar följande processer och regler när det gäller droger:
 Vid misstanke om missbruk inleds ett samtal med aktuell person. En utredning
görs och om vi bedömer att missbruk föreligger, görs en polisanmälan och en
anmälan till berörda sociala myndigheter.
 Kursdeltagaren tilldelas skriftlig varning, avstängning eller avskiljning av rektor.
 Skolan erbjuder inte behandling mot drogmissbruk.
Skolan vill motarbeta droger och missbruk av olika slag i samhället. Kring detta ska vi föra ett
levande samtal som baseras på ett helhetsperspektiv.

