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Information angående Blekinge folkhögskolas drogpolicy 

 

Blekinge folkhögskola skall vara en alkohol- och drogfri skola, för att värna om en trygg och bra 
skolmiljö. Att avstå från droger är inte bara en fråga för dig själv utan också i förlängningen en 
fråga om solidaritet med dina medmänniskor.  
 

Alkohol och droger är inte tillåtna i skolans lokaler, skolans internat, ej eller på skolans område. 
På skolan gäller att man skall vara nykter och drogfri i alla skolsammanhang, även vid 
studiebesök och skolresor med mera. Personalen har skyldighet att anmäla till skolledningen, 
deltagare som misstänks ägna sig åt droger eller är påverkade. Missbruk innebär att 
vederbörande kan avskiljas från skolan och boendet under en tidsperiod som skolledningen 
beslutar om. Under denna tidsperiod/prövoperiod skall skolledningen fatta beslut om deltagaren 
skall avstängas för gott från skolan. 
 
Tobaksrökning, inklusive s.k. E-cigaretter (motsvarande), är endast tillåten på anvisad plats 
utomhus.  
 

Användning eller försäljning/distribution av narkotika är olagligt. Personalen har skyldighet att 
anmäla till skolledningen, personer som misstänks ägna sig åt sådant. Vid misstanke om 
försäljning/distribution sker polisanmälan omgående.  
 
Om någon misstänks bruka narkotiska preparat kommer skolledningen att begära att 
vederbörande drogtestas. Om någon nekar att låta testa sig kommer detta att betraktas som ett 
positivt testresultat. Om testet är positivt kommer den testade med omedelbar verkan att 
avskiljas från skolan och boendet under en tidsperiod som skolan beslutar om. Polisanmälan 
kommer att göras. Under denna tidsperiod skall skolledningen fatta beslut om deltagaren skall 
avstängas för gott från skolan. 
 

Vi vill att Du genom att underteckna nedanstående talong visar att Du tagit del av vår drogpolicy samt är 
medveten om dess konsekvenser för den som använder droger på skolan. 
Detta brev går till samtliga deltagare som skall börja på Blekinge folkhögskola! 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag har tagit del av Blekinge folkhögskolas drogpolicy och är medveten om dess konsekvenser för den 
som bryter mot den. 
 

 
Datum/Namnunderskrift Kurs/linje  Personnummer  
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Namnförtydligande     
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