
Handlingsplan vid misstanke om drogpåverkan 

1. Vid kännedom 

Pe1Sonal eller studerande 
får kännedom om regc I brott. 

Rektor eller annan ansvarig 
informeras, 

Rektor inhårnta r In formation 
från olika kallor. . ------------- ... 

2. Vid fortsatt misstanke 

Rektor tar skyndsamt kontakt 
med den missta n kte. 

Samtal genomförs snarast 
möjligt. 

Deltagaren Informeras 
om handlingsplanen . 

Rektnrgärcn bedömning av 
l11håmtad Information. 

t Lärare, de I tagare, i-: 
: mentor, (Ivrig : 

- : personal, boE nde : 
: P• intern<!\�t 

I x1 mtalet före ,lås att 
deltagaren ska genomgå 

ett frivilligt drogtest. 

tills.immans 
med annan 
berörd p�rson a I 
:som bedöms 
l�mpllg 

: mA. 
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.. _____________ ., 
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.. - - - - .. - - - - - - - - - --- - - - - . .. ..... .......... ............. .. ... .. 

-- .. - - - J .... - . ..  - .. ..... t"' .. , ... .. ....... .. J.... .. .. .. ........ � .. --------------- ... � 

I de IJII •lpekandel : 
V€rkargrundlö:st : 

fö ranlede, �rendet : 

V-id kvarstlend e 
rn i ss tanke roljs 
handlingsplan 
eRllgt punkt;?, 

I de fall utpeka11del : 
-verkar grund1öst : 

fbronleder årendet : 

Vid kvarstående 
mimanke röl;s

ha ndli ng,pla n 
enligt punkl 3. ingen åtgärd. : ingen åtgärd. : 

...................... .. \ _______ ............... � ,._ ......... ._ .......-· _ ... 

3. Vid stärkt misstanke (Deltogoren erbjuds drogtest och upprattande av handllngsplon) 

♦ 

Deltagare tadQr nej 
till erbjudandet om drog test. 

Omedelbar avstängning och 
avskiljning. 
Med av5tingningi avskiljande från 
studierna följer ocksa uppsägning 
av int..-matboandct 

♦ 

Deltagare tac:kar ja 
till erbjudandet om drogtest. 

( Oeltagaren genomför drog test. 
J 

' r. Positivt ret.:tat där delt•9.,ren 
1 

tackar nej till att uppl'itta .., 
handlingsplan. 
Oet�garen a"5kiljs omed�lbort 
från studier och eventuellt 
internat boende. ) 

... ___ ----------·-----------·-__ ... 

: 

Positivt rasultat diirdeltagaren 
tac:kar ja 1111 att upprlua on 
handllngsplan. 
Skriftlig varning utförd.i; ;om 
in nehäller krav på att den 
studerande ska kunna uppvisa 
drogfrihet. Deltagaren erbjuds 
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Fortsättning på nästa sida ... 

! 

FOLKHÖGSKOLA 

♦ 

Deltagare erkänner 
utan drog test. 

Erkännande diir delbt11aren 
tackar nej till •tt uppritt•.., 
handlingsplan. 
Det.igaren a111,kilj; omedelbart 
fr�n ;tudler och eventuellt 
internatboende, 

" ._. ....... ---..... .. ., ......... ............... .._ ......... _.l 

r 

' '

1 Erkinnand■ cl.lir doltapMn 
tackar Ja Ull att upprätbten 
handlingsplan. 
Skriftlig varning utfärdas som 
innehaller krav platt den 
$tudcr;,ndc sko kunna uppvi$a 
drogfrlhet. Deltagaren erbjuds 
att upprätta en handlingsplan. 






