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Alkohol- och drogpolicy för studerande inom Komvux 
 

Inom Komvux vill vi erbjuda alla studerande bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå 

bästa möjliga resultat och erbjuda en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

 

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. 

Vi kräver alkohol- och drogfrihet både under den teoretiska och 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 eller någon av skolans personal om du känner oro för någon som använder 

alkohol eller andra droger. 

 

Enligt socialtjänstlagen är skolan skyldig att anmäla till Socialtjänsten om det finns indikationer på 

missbruk. 

 

Enligt Narkotikastrafflagen är all befattning av narkotikaklassade preparat kriminaliserad och 

gäller sålunda även egen konsumtion. All användning av narkotika jämställs med missbruk.  

 

Enligt arbetsmiljölagen är inte alkohol förenligt med en god arbetsmiljö. Alkohol får därför inte 

förtäras under skoltid eller under arbetsplatsförlagd utbildning. 

 

Enligt tobakslagen är det inte tillåtet att röka inom skolans område. 

 

Om skolan misstänker att studerande använder droger kan drogtest begäras 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. 

 

Vi kommer att göra vårt bästa för att ingen av skolans studerande ska missbruka alkohol eller andra 

droger men ytterst ansvarar du själv för vad du gör med ditt eget liv. Du hjälper också andra genom 

att avstå från alkohol och andra droger och genom att inte stödja drogpositiva värderingar. 

 

Skolledningen 


