
Drogpolicy och handlingsplan mot droganvändande

Fridhems folkhögskola ska vara en drogfri
arbetsplats/skola, som ger alla möjlighet till
kreativitet och utveckling.

Missbruk av alkohol och droger på arbetet
berör inte bara missbrukaren själv. Det berör
oss alla, såväl personal som deltagare. Var
och en måste verka för drogfrihet på
skolan/arbetsplatsen genom att problematiken
runt droganvändande uppmärksammas.

Policy
All användning av olagliga droger är
förbjuden.

Regler
Förhållandet till alkohol på internatet måste
vara ansvarsfullt. Totalförbud mot alkohol
gäller i skolans arbetslokaler. Parken, med
gräsmattorna utanför internatet, är en
offentlig miljö som räknas som arbetslokal
vardagar fram till 18:00. Cafékvällar och andra
samlingar under veckan är alltid alkoholfria.

Förebyggande arbete
Droger och överkonsumtion av alkohol
förekommer i samhället och så även på
Fridhems folkhögskola. För att kunna nå
problemet behöver ämnet finnas med
naturligt i de samtal som förs. All personal
och alla deltagare på Fridhems folkhögskola
är viktiga i det förebyggande arbetet. Vid oro
eller vid förändringar som kan peka på
missbruk har varje medarbetare och deltagare
ett ansvar att prata med berörd kontaktlärare
eller biträdande rektor och meddela vad som

händer/oroar. Kontaktläraren har ansvar att
kontinuerligt samtala med deltagare och även
ta upp drogrelaterade frågor.

Vid misstankar
Det är viktigt att all personal meddelar berörd
kontaktlärare eller biträdande rektor vid
misstankar om att en deltagare missbrukar.
Därefter kallar kontaktlärare deltagaren till ett
möte, där också biträdande rektor och kurator
deltar, då handlingsplan upprättas.

Handlingsplan
Fridhems folkhögskola har en övergripande
handlingsplan som upprättas då det
framkommer att en deltagare använt/använder
droger eller överkonsumerar alkohol. I
handlingsplanen framgår att om drogtest
ingår i planeringen står deltagaren för
kostnaden vid positiva provsvar. Vid negativa
provsvar står Fridhems folkhögskola för
kostnaden. Om deltagare vägrar att lämna
drogtest tolkas det som positivt provsvar. Vid
första mötet bestäms datum och tid för
uppföljningsmöte, två veckor efter första
mötet. Om planen följts görs en andra
handlingsplan upp, för ytterligare några
veckor och nytt uppföljningsmöte inbokas. I
handlingsplanen framgår att den som inte
följer planen kommer att få sluta på skolan.

Avskiljning från skolan
Om handlingsplanen ej följts får deltagare
besked om avskiljning från Fridhems
folkhögskola, med omedelbart avslut från
skolan och, om deltagaren bor på skolan,
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avflyttning inom 7 dagar, från avstädat och
besiktigat rum.

Viktiga telefonnummer
Vårdcentralen Svalöv
På vårdcentralen finns läkare, kurator,
psykiatrisjuksköterska och sjuksköterska.
Vårdcentralen kan vid behov remittera vidare
till andra vårdinstanser. Tidsbokning, växel:
0418-65 15 50

Svalövs kommun, socialtjänsten
Utrednings- och uppföljningsenheten
Rådgivning och insatsplanering för personer
som är i ett alkohol- eller narkotikamissbruk.

Även rådgivning och stöttning för närstående
till någon i missbruk.

Inom kommunen finns en rad insatser. För
närmare information, kontakta
socialsekreterare via kommunens växel.

Öppna insatser
Inom kommunens öppenvård kan personer
med alkohol- och narkotikamissbruk samt
närstående få stöd och professionell hjälp.

Kontakta dem via kommunens växel.
Svalövs kommun, växel: 0418-47 50 00

https://www.svalov.se/
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