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Tobak, alkohol- och droger 
Studerande 

 
Bakgrund 

Edelviks policy angående tobak, alkohol och andra droger bygger i grunden på omsorg. Varje år finns 

personer på skolans kurser och internat som tidigare haft dåliga erfarenheter av alkohol och droger – 

genom eget eller närståendes missbruk. Genom att begränsa rökningen och genom att hålla 

undervisning och boende fritt från alkohol och andra droger ökar vi trivseln och tryggheten och 

underlättar för alla att kunna genomföra sina studier. 

Tobak-, alkohol- och drogpolicy  

Edelviks policy innebär att undervisning och boende ska vara fritt från tobak, alkohol och andra 
droger. Det är inte tillåtet att röka tobak eller andra liknande produkter på skolans område förutom 
på anvisad plats. Det är heller inte tillåtet att bruka eller förvara alkohol eller andra droger på skolans 
område. Detta gäller all tid under veckan, även lördagar och helgdagar.  
 
Det strider också mot Edelviks policy att delta i skolans undervisning med alkohol eller andra droger i 
kroppen.  
 

 Brott mot denna policy kan innebära att den studerande avstängs från boendet. Det kan 
också innebära avstängning eller avskiljande från skolans undervisning. Vilka åtgärder som 
vidtas bedöms i varje enskilt fall. 

 Det åligger rektor, i samråd med personalen, att besluta om eventuella disciplinära åtgärder. 

 Polisanmälan görs rutinmässigt om skolan misstänker eller upptäcker bruk och/eller innehav 
av droger. 

 Edelvik ska bedriva ett aktivt förebyggande arbete med målsättning att ingen studerande ska 
behöva lämna skolan på grund av tobak, alkohol eller andra droger.  

 Edelvik ska informera de studerande om denna policy. 
 

Edelviks restaurang 
Edelvik har tillstånd att servera alkoholdrycker till slutna sällskap i restaurang, aula och berättarstuga.   
 
Servering av alkoholdrycker ska inte förekomma i samband med Edelviks kursverksamhet. Det är inte 
heller möjligt för studerande att boka måltider med alkoholservering. 

 
Burträskarnas hus 
Burträskarnas hus, som ligger inom Edelviks område, ägs och drivs av Burträsks folkets husförening. 
Föreningens styrelse fattar beslut om dess verksamhet. Det innebär att Burträskarnas hus kan ha en 
annan policy än Edelvik i frågor som gäller alkohol. 
 
Det är inte möjligt för studerande att hyra Burträskarnas hus för verksamhet där alkoholdrycker 
förekommer.  


