1. Tärna Folkhögskolas ordningsregler
Till folkhögskolan kommer människor med olika värderingar och förhållningssätt.
På grund av det måste ett gemensamt ansvar för inre och yttre miljö tas samt hänsyn visas så att studiearbetet
ej störs.

Rökning
Inom Region Västmanland råder beslut om rökfria lokaler.
 I alla offentliga miljöer regleras bruket av tobakslagen
 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 inklusive elevbostäder är rökfria
 Ingen som vistas utomhus ska behöva utsättas för tobaksrök – rökfria entréer
 Rökare ska hänvisas till särskilda platser, (rökrutor)
 Om man inte följer dessa ”regler” kan varning utfärdas. Om den varnade nonchalerar förbudet kan
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.
I undantagsfall, efter en oberoende utredning, kan möjligheten till en återanpassning ske inom
verksamheten. Detta skall då rymmas inom skolans ordinarie resurser.

Alkohol





Bruk av alkohol är inte förenligt med studier vid Tärna folkhögskola.
Alkoholförbud råder i samtliga utrymmen på skolan. Dit räknas även yttre områden såsom park och
gräsmattor. Detta gäller även för konferensgäster. Vi vill att du ska kunna bedriva dina studier i en
drogfri miljö.
Om man inte följer dessa ”regler” ska varning utfärdas. Om den varnade nonchalerar förbudet kan
avskiljande ske från skolan.

Eget ansvar
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 vidta 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/Konferenser
Skolan serverar eller tillhandahåller inte något starkare än lättöl (klass 1)
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