
Alkohol- och drogpolicy
Sankt Ignatios folkhögskola och College är en plats där människor med olika bakgrund möts kring 
sina studier. Skolans verksamhet har ett tydligt studiefokus vilket erbjuder den enskilda individen att 
utvecklas och komma vidare. Sankt Ignatios folkhögskola är en arbetsplats som ska erbjuda en trygg 
arbetsmiljö för såväl deltagare som personal.

Personal eller studerande vid Sankt Ignatios folkhögskola och College får inte förtära alkohol utan 
enhetsansvarigas tillstånd, och under skoltid (vardagar kl 8–18) endast med rektors tillstånd. Andra 
droger får under inga villkor förtäras elelr användas i skolans lokaler. Deltagare och personal får inte 
heller vara påverkade av alkohol eller droger i skolans lokaler, under skoltid. Vid verksamhet på andra 
platser, t.ex. under studieresor, gäller att deltagare och personal inte får vara påverkade av alkohol 
eller droger under skoltid. En person som aktivt missbrukar eller använder droger får inte studera på 
skolan. Spridning av droger mellan skolans deltagare accepteras inte och kommer att polisanmälas.

Definition av droger
Med droger menas alla former av illegala droger.

Förebyggande arbete
1. Vid kursstart informerar vi om skolans policy gällande alkohol och droger. Policyn finns även 

tillgänglig på skolans hemsida och genom andra relevanta informationskanaler.

2. Vi förankrar policyn genom teman/samtal under året.

3. Vi fångar upp frågeställningar om droger och alkohol som lyfts av deltagarna.

4. Vi erbjuder stödsamtal och hänvisar till professionell hjälp om vi uppmärksammar riskbeteende.

5. Vi arbetar för att stämningen på skolan ska vara öppen och stöttande så att deltagarna på ett 
positivt sätt kan bidra till att hjälpa varandra att göra livsval som gynnar deras möjligheter att 
fullfölja sina studier.
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Alkohol och drogmissbruk
Om en deltagare uppträder påverkad av droger eller alkohol på skolans område uppmanas han/hon 
att lämna skolan. När deltagaren kommer tillbaka får han/hon stödsamtal, enligt nedan.

Vid oro och misstanke om att drog- eller alkoholmissbruk inverkar på en deltagares studieresultat 
och den psykosociala arbetsmiljön inbjuds deltagaren och en lärare till ett första samtal. Om läraren 
önskar ska även utbildningsledare/studievägledare/specialpedagog/psykolog vara med på mötet.

Om det finns grund för oron och deltagaren är motiverad att göra något åt situationen 
rekommenderas deltagaren att söka beroendevård eller annan hjälp. Om det finns förutsättningar 
att fortsätta studierna görs en planering för hur studierna ska kunna fullföljas och vad som krävs för 
detta. Utbildningsledare/studievägledare, deltagare och lärare samarbetar kring detta.

Om uppgörelsen inte följs eller om deltagaren inte är motiverad att göra något åt situationen lämnas 
informationen vidare till rektor. Om misstanken och oron om alkohol- eller drogmissbruk kvarstår 
och förutsättningarna för att fullfölja studierna bedöms vara små beslutar rektor om avskiljning från 
skolan.
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