
ALKOHOL OCH DROGPOLICY 

 

Vi följer svensk lag! 

Det är förbjudet i lag att använda, inneha eller sälja narkotiska preparat. 
Brott mot svensk lag polisanmäls av Borås folkhögskolas rektor. 

Att använda narkotika är också grund för avstängning från studieplats på Borås folkhögskola, enligt 

vår studeranderättsliga standard. 

 

En skola fri från alkohol och narkotika 
Borås folkhögskola vill ge kursdeltagare, gäster och alla andra som besöker oss möjlighet till personlig 

utveckling genom studier och andra upplevelser. Den personliga utvecklingen är nödvändig för att vi 

alla skall kunna medverka i byggandet av en värld där alla får tillgång till trygghet, utbildning, kulturell 

utveckling, fred och lycka. 

 

Vid misstanke om att deltagare vid Borås folkhögskola använt drog, som att t ex röka hash/cannabis 

skall hen få chans att genom drogtest visa att det inte stämmer. 

Drogtest erbjuds omgående hos kurator, rektor eller kursföreståndare med vittne.  

Positivt drogtest (visar drog) följs upp med Vårdcentralens program, vilket kan innebära upprepade 

drogtester.  

Under drogtestprogram som uppvisar spår av drog är deltagaren avstängd från studierna. 

Visar proverna drogfritt är vi naturligtvis glada för detta, en helhetsbedömning av förutsättningarna 

för studier görs av lärarlag med kurator, om deltagaren kan fortsätta studera hos oss eller inte. 

För att kunna erbjuda bästa möjliga omständigheter för studier och personlig utveckling antar vi inte  

kursdeltagare som är aktivt beroende av alkohol, narkotika eller andra gifter med berusande effekt. 

Har man varit i ett aktivt beroende behöver man minst ett års frihet från sitt tidigare beroende 

bakom sig för att kunna bli antagen som studerande hos Borås folkhögskola. 

 

Representation 

Skolans policy är att vi inte bjuder på alkohol bekostat med skattemedel avsedda för folkbildning. 

Personal, förtroendevalda och deltagare som representerar Borås folkhögskola är ansvariga för att 

uppträda med vuxet omdöme kring alkohol vid kurser, samkväm och andra sammanhang där man 

kopplas till Borås folkhögskola. 

 

Sammanställt av Camilla Karlsson, rektor 
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