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På Karlskoga Folkhögskola får man inte dricka alkohol eller använda andra droger.
SKOLANS HÅLLNING ANGÅENDE ALKOHOL OCH DROGER
Vår skola vill erbjuda alla studerande bästa möjliga utbildning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat och erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med
samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. På skolan accepterar vi ingen användning
av vare sig alkohol eller narkotika. Denna hållning gäller naturligtvis både personal och studerande inom skolans område. För att bli antagen på en av skolans utbildningar ska den sökande varit
drogfri i minst ett år om inte synnerliga skäl finns.
Vårt mål på Karlskoga folkhögskola är att varje studerande ska kunna genomföra sina studier
drogfritt. Droger och för mycket alkoholintag orsakar inte bara skador och problem för den enskilde med bland annat negativa studieresultat, det påverkar hela skolans arbetsmiljö.
All befattning med narkotika för annat än medicinskt och vetenskapligt bruk är förbjudet, detta
gäller såväl innehav som konsumtion. (Narkotikastrafflag 1968:64)
INFORMATION OM VÅR HÅLLNING
På vår hemsida och i vårt prospekt finns information om skolans hållning angående alkohol och droger.
Information skall i samband med antagning ske på:
•
på ansökningshandlingar
•
på antagningshandlingar
•
på hyresavtal
•
i telefonkontakt
De studerande får i samband med ansökan/bekräftelsen till utbildningen skriva på att de inte ska
använda alkohol eller droger på skolans område.
Information vid kursstart
Under introduktionsdagarna får alla studerande information om skolans alkohol och drogpolicy.
•
av rektor
•
av kursansvarig
•
av kurator
•
av internatföreståndare
RESTAURANG OCH KONFERENSVERKSAMHETEN PÅ SKOLAN
Karlskoga folkhögskola har sedan 2014 ett alkoholtillstånd som används vid cateringuppdrag
och som även kan användas restriktivt på skolans område. Varje tillfälle där alkoholtillståndet ska
användas i Restaurang Uddens lokaler ska godkännande ges av skolans rektor.
Till denna policy finns en handlingsplan att följa ”Handlingsplan mot alkohol och droger” från 2010-03-16.

