
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alkohol & drogpolicy 
För studerande på vuxenutbildningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALKOHOL OCH DROGPOLICY 

Syfte och mål  
 
På vuxenutbildningen kunskapsförbundet väst vill vi erbjuda alla studerande bra 
undervisning samtidigt ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat och erbjuda 
en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Det gör att det är extra viktigt för oss att vara 
tydliga när vi formulerar och kommunicerar vilka regler som gäller på skolan.  

Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra elever som vi har en 
alkohol- och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga 
kostnader, värna om en god arbetsmiljö och studietid.  

Målet är en säker och trivsam skolmiljö med väl fungerande elever. Att ha en öppen 
attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och 
droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är alkohol- och 
drogfrågan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. 
Vi har därför en tydlig alkohol- och drogpolicy som följer gällande lagstiftning med 
syfte att förebygga, upptäcka och ingripa mot alkohol och andra droger. Denna policy 
bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser, omtanke och stöd för att 
förhindra missbruk.  

Den här policyn med tillhörande rutindokument omfattar alla elever på 
vuxenutbildningen och är framtagen i samverkan med Svenska drogtester AB.  

Riktlinjer  

Vi kräver att man som studerande är både alkohol- och drogfri under såväl den 
teoretiska som den arbetsplatsförlagda utbildningen. Alla elever ska vara nyktra och 
drogfria under skoltiden, det accepteras inte heller att komma bakfull till skolan eller 
den arbetsplatsförlagda platsen.  

Det är skolans skyldighet att noga följa varje studerandes studiegång och stimulera 
till goda resultat. Det är därför viktigt att det alltid sker uppföljning av frånvaro, 
bristande motivation och dåliga studieresultat.  

Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas att 
berätta detta för sin rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare eller någon av 
skolans personal. 

Denna alkohol och drogpolicy grundar sig dels på vuxenutbildningens strävan efter 
en drogfri skola men också på arbetsmiljölagen där skolan i lagens mening är 
jämförbar med andra arbetsplatser. 

Vi har alla ett ansvar för vår egen arbetsmiljö! Misstänker man att en elev har 
problem är det alltid rätt att handla. Tala först med individen själv och sedan rektor 
eller någon av skolans personal omgående.  



 
Slumpmässiga alkohol och drogtester av Svenska drogtester AB  

Inför praktik eller moment i undervisningen kommer skolan genomföra slumpmässiga 
alkohol och drogtester på undervisningsgruppen. Testerna är frivilliga men kan vara 
förutsättningen för att en elev ska kunna delta vid undervisningsmomentet/praktiken. 
Svenska drogtester AB förbehåller sig rätten att utan förvarning alkohol och drogtesta 
elever inför praktiken eller andra känsliga moment som kräver särskild säkerhet.  

Rutiner  

• Vi kräver att man som studerande är både alkohol- och drogfri under såväl 
den teoretiska som den arbetsplatsförlagda utbildningen.  

• Det är skolans skyldighet att noga följa varje studerandes studiegång och 
stimulera till goda resultat. Det är därför viktigt att det alltid sker uppföljning av 
frånvaro, bristande motivation och dåliga studieresultat.  

• Ansvaret för att skolan ska vara en hälsosam arbetsplats ligger på alla som 
vistas i skolan. Kontakta rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare eller 
någon av skolans personal om du känner oro för någon som använder alkohol 
eller andra droger.  

• Om skolan misstänker att studerande använder droger kommer vi ha ett 
samtal med den studerande och ev. kan drogtest efterfrågas och anmälan 
göras till kommunens socialtjänst. Anmälan till Polismyndigheten kan även bli 
aktuell.  

• Det är viktigt att vi alla, personal och studerande, hjälps åt i arbetet mot 
missbruk av alkohol eller andra droger och för en sund och hälsosam 
arbetsmiljö.  

Skolan samarbetar med Socialtjänst och Polismyndighet dels i förebyggande syfte 
men också utifrån att ge stöd och hjälp till enskilda studerande. Detta arbete baseras 
på gällande lagstiftning såsom:  

• Narkotikastrafflagen  
• Socialtjänstlagen 
• Arbetsmiljölagen 
• Tobakslagen  

 

Jag intygar härmed förståelse för denna alkohol och drogpolicy samt förstått 
villkoren kring drogtester på utbildningen jag är antagen på.  
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