
 
 
 

Policy för alkohol och droger 
 
Runö folkhögskola vill att alla deltagare ska ha en bra och trygg studiemiljö.  
  
Vi som har skrivit policyn är skolans studierektor, skyddsombud och en representant för 
studerandekåren.   
  
Policyn innebär att:  
 
• Alkohol och droger är förbjudna och ingen får vara påverkad av alkohol eller droger  
i skolans lokaler och i skolverksamhet. Det innebär all verksamhet som skolan arrangerar, 
exempelvis skolresor. 
  
Därför har skolan policyn  
 
• Vi vill att skolans deltagare inte börjar använda alkohol och droger.  
• Om du missbrukar alkohol och droger vill vi att du ska få hjälp snabbt.  
  
När du börjar på skolan måste du lova att följa policyn.  
  
  

Om skolan misstänker att du använder alkohol eller droger  
 
Du kan bli tvingad att sluta på skolan. Men vi försöker också hjälpa dig.  
All personal har tystnadsplikt, de får inte berätta för andra om du missbrukar.  
  
Alkohol  
Om vi tror att du missbrukar alkohol blir du kallad till ett samtal med studierektor.  
  
Om det är sant att du missbrukar alkohol säger vi åt dig att söka vård  
och tillsammans planerar vi hur du kan studera klart.  
  
Om du inte vill söka vård eller samarbeta kan studierektorn bestämma  
att du måste sluta på Runö Folkhögskola.  
  
Om skolan misstänker att du är eller varit berusad på skolan kan vi begära att du blåser i 
skolans alkoholmätare. Om du säger nej till att blåsa kan du inte fortsätta studera  
på Runö folkhögskola.  
  



  

  
Droger  
Om vi tror att du använder droger blir du kallad till ett samtal med studierektor.  
Vi kan komma at be dig att göra drogtester.  
  
Om testerna visar att du inte tagit droger så kommer vi vilja prata mer med dig.  
Men du får fortsätta studera på skolan.  
  
Om testerna visar att du använder droger så måste du sluta studera på skolan,  
men vi hjälper dig att få vård och stöd.  
  
Du kan också säga nej till att göra drogtester. Men då får du inte fortsätta studera på Runö 
Folkhögskola.  
 
Rökning 
Rökning är endast tillåten på markerad plats. 

 
  

Här kan du få hjälp  
  
Om du själv tror att du är beroende alkohol eller droger ska du ta kontakt med vården.  
Om du tror att någon annan missbrukar kan du också kontakta vården och få stöd.  
  
Om du vill läsa om beroende av alkohol eller droger kan du läsa det på:  
  
www.1177.se/Stockholm/  
  
Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd anonymt.  
  
Du kan också ringa Alkohollinjen:  
Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annan persons alkoholvanor.  
Du får stöd på telefon och det är gratis. Det går att ringa från hela landet  
Och dom vet inte om vem det är som ringer.  
  
Capio Maria   
Här finns en akut som är öppen dygnet runt.  
Capio Maria ligger på Wollmars Yxkullsgatan 52, nära Mariatorget.  
För att boka tid eller ställa frågor, ring 0200-216 215  
  
Andra ställen där du också kan få hjälp  
Gullmarsplans Beroendemottagning: ring 08-508 46 150  
Nacka Beroendemottagning: ring 08-718 77 00  
Värmdö Beroendemottagning: ring 08-570 360 12  
Södermalms Beroendeteam: ring 08-508 13 208  
 
 


