3. Folkhögskolans ordningsregler
Till folkhögskolan kommer människor med mycket olika värderingar och förhållningsrätt när
det gäller samlevnad och droger som till exempel tobak, alkohol, narkotika, missbruk av
läkemedel.
Gemensamt ansvarstagande för den inre miljön gäller alla, som vistas på skolan. Hänsyn ska
tas så att inte studiearbetet störs. På internatet ska det vara tyst efter 22.00 vardagar och 23.00
helger. Att bo på internat ställer större krav på hänsynstagande och omtanke om ens grannar
än när man t ex bor i egen lägenhet.

Rökning
Inom Landstinget Västmanland råder beslut om rökfria lokaler. 1 april 2008 tog
landstingsfullmäktige styrdokumentet ” landstingsövergripande tobakspolicy ”.
•
•

I alla offentliga miljöer regleras bruket av tobakslagen
Alla internat och övriga lokaler inom skolan är rökfria.

För studerande vid Tärna folkhögskola är innerbörden av fattade beslut gällande rökning den
att
• alla ska informeras om att samtliga lokaler inkl elevbostäder är rökfria
• inga som vistas utomhus ska behöva utsättas för tobaksrök – rökfria entréer
• rökare ska hänvisas till särskilda platser (rökrutor )
• överträdelser ska beivras vilket innebär att vid överträdelser ska varning utfärdas. Om
den varnade nonchalerar förbudet ska avskiljande ske från skolan.

Narkotika
Enligt lag är det förbjudet att inneha och bruka narkotika i Sverige. Om någon innehar eller
brukar narkotika sker omedelbar avvisning. Anmälan sker även till polisen i enlighet med
lagen.

Alkohol
•
•

Bruk av alkohol är inte förenligt med studier vid landstingets folkhögskola.
Alkoholförbud råder i samtliga gemensamma utrymmen på skolan. Dit räknas även
yttre områden såsom park och gräsmattor.

Egen kontroll
Det är inte fråga om att skapa ett system med angiveri. Var och en får ta ansvar och leva upp
till de krav skolan ställer. Självklart ska man även vara beredd att hjälpa en kamrat som har
problem.
Om inte detta räcker måste skolan vita åtgärder. I första hand med stöd och hjälp, i sista hand
med att boendet och/eller studierna avbryts. När det gäller bruk/innehav av narkotika sker
omedelbar avvisning.

Kortkurser
Skolan serverar eller tillhandahåller inte något starkare än lättöl (klass 1).
Kursarrangörer kan om de så önskar själva svara för vin serveras i särskilt anvisade lokaler.

