
 

 

 
  Kulturreservatets folkhögskola 

                                      En del av Botkyrka folkhögskola 

 
 

Alkohol- och drogpolicy för Kulturreservatets folkhögskola 

Kulturreservatets folkhögskola ska vara en trygg arbets- och studiemiljö som skapar goda 
förutsättningar för såväl deltagare som personal att trivas och utvecklas. Skolan ska därför vara helt 
fri från alkohol och alla typer av droger.  
 
Följande gäller på Kulturreservatets folkhögskola:  
 Droger och alkohol får inte användas på skolan eller vid skolrelaterade aktiviteter som t.ex. 

studiebesök och friluftsdagar. Det är heller inte tillåtet att ha droger eller alkohol i kroppen, i 
skolan eller vid skolrelaterade aktiviteter.  

 Deltagare får inte ha ett pågående bruk av droger under den tid som deltagaren går på skolan. 
Detta innebär också att det inte får finnas spår av droger i kroppen, även om drogerna intagits 
innan studiestart. 

 Droger och alkohol får inte finnas eller förvaras i skolans lokaler.  
 Deltagare som använder narkotikaklassade läkemedel får endast göra det i enlighet med 

ordination av läkare och ska vid uppmaning vara beredd att visa upp läkares ordination/recept.  

 
Med droger innefattas förutom narkotika även dopningspreparat, icke-medicinsk användning av 
läkemedel liksom lagliga och olagliga nya psykoaktiva substanser, ibland kallade nätdroger. 
 
Rutiner i samband med misstanke om alkohol- eller droganvändning 
Vid misstanke om att en deltagare innehar och/eller använder någon typ av droger, eller i samband 
med skolrelaterade aktiviteter har alkohol i kroppen, har skolledningen rätt att kräva att deltagaren 
medverkar vid ett alkoholutandningsprov och/eller drogtest. Att i en sådan situation göra detta är 
frivilligt, men om deltagaren väljer att inte göra det måste hen avbryta sina studier.  
En deltagare som medger pågående droganvändning, som på uppmaning inte lämnar drogtest, som 
testar positivt eller som hanterar droger måste omedelbart avbryta sina studier.  
 
Vid misstanke om att en deltagare förmedlar kontakter eller själv säljer alkohol eller droger kommer 
detta att anmälas till polisen.  
 
Vid misstanke om brott mot skolans alkohol- och drogpolicy kontaktas skolledningen.  
Deltagare som misstänkts för brott mot skolans alkohol- och drogpolicy erbjuds samtal med skolans 
kurator.  
 
Rökning 
Rökning är endast tillåtet utomhus och på anvisade platser.  
 
Riktlinjer vid antagning 
I samband med antagningsintervju informeras alla sökande om skolans alkohol- och drogpolicy.  
 
Vid antagning är riktlinjen att deltagare med ett tidigare alkohol- och/eller drogmissbruk ska ha varit 
fria från alkoholmissbruk/drogfria sedan minst ett år. 
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Jag har tagit del av ovanstående policy och försäkrar att jag har tagit del av innehållet och accepterar 
folkhögskolans drogpolicy. 
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