
 

 

Drogpolicy deltagare

  Marieborgs folkhögskola verkar för att varje deltagare ska få möjlighet att vistas i en trygg 
och trivsam arbetsmiljö, som är alkohol- och drogfri. Det innebär att det inte är tillåtet att 
dricka alkohol, använda droger eller uppträda påverkad i skolans lokaler eller på skolans 
arrangemang, studieresor, -besök .  

Målet är att erbjuda en hög utbildningskvalitet i en helt drogfri studiemiljö och förebygga 
missbruk. Vi informerar om policyn för deltagare i alla våra kurser.  
Skolans policydokument läggs också ut på hemsidan.  

När det gäller narkotika är lagstiftningen tydlig. Det är förbjudet. Användning av narkotika 
leder till avstängning. Vid misstanke kommer skolan att förbehålla sig rätten att genomföra 
drogtest. Om testet visar på ett positivt resultat kan deltagaren inte längre gå kvar på skolan 
utan kommer att avskiljas från undervisning. Vägrar deltagaren göra testet tolkas det som ett 
positivt testresultat och får samma konsekvenser. 

Utifrån gällande lagar avses som droger : alkohol, narkotika, icke ordinerade läkemedel och 
andra preparat som tas i berusningssyfte , medel som används vid sniffning/boffning samt 
dopingmedel. 

Skolan använder sig av Moa-mottagningen , Feelgood  och /eller vårdcentralen. 
Internatansvarig utför urinprovs tagning vid behov. Om man bor på internatet och går 
på skolan , gäller det urinprovet som tas på internatet inget ytterligare prov behövs tas 
om inget annat är bestämt.  

 
 
Om en missbrukssituation uppstår gäller följande handlingsplan: 
För de som missbrukar kommer åtgärder i tre steg att vidtas. 
 
• Den studerande som är påverkad av alkohol eller droger avstängs från skola och internat med 
omedelbar verkan. 

 
• Påföljd för deltagare beslutas av rektor. 
• Rektor informerar skriftligt om påföljd såsom avstängning eller avskiljning.      
 
Avstängning – innebär att deltagaren under en bestämd tid inte får delta i undervisning eller 
annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan och inte heller vistas på skolan.  
Avskiljning innebär varaktig avstängning. 
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