Regler gällande alkohol och droger på Högalids Folkhögskola
Högalids folkhögskola värnar om en drogfri miljö.
Alkohol/drogförbud gäller skolans utemiljö och samtliga byggnader, inklusive
internatrummen.
Målsättningen med skolans regler gällande droger och alkohol är att skapa bästa möjliga
arbets- och studiemiljö. Både kursdeltagare och personal har ett gemensamt ansvar för att på
ett positivt och ansvarsfullt sätt medverka till att dessa regler efterlevs. Det sociala ansvaret
för personer som eventuellt har alkoholproblem skall beaktas.

Enligt gällande regler är det förbjudet inom skolans område:
Att använda alkohol/droger.
Att förvara eller införa alkohol/droger.
Att uppträda berusad/påverkad.
Att verka för att alkohol eller droger finns.

Regler för datoranvändning:
Datorerna är ett arbetsredskap som du använder i skolarbetet.
Som användare av skolans nätverk (gäller även det trådlösa) har du ett ansvar att inte belasta
detta med aktiviteter som tar mycket kraft/utrymme. All form av onödig belastning drabbar
alla genom försämrad hastighet.

Detta är ej tillåtet:
• manipulation av hård- och mjukvara
• försök till intrång i datorsystem
• att medvetet förstöra eller radera filer som inte är ens egna
• att kopiera program som skyddas av upphovsrätt
• att installera program, dataspel/demos
• att använda internet, e-post eller nyhetsgrupper för mobbning, rasism, könsdiskriminering
eller kränkning
Det är helt förbjudet med all form av förtäring i samtliga datorsalar. Om du upptäcker fel på
datorer eller övrig datorutrustning, meddela detta omgående till IT-personal via mejl.
Uppge datorsal, datornummer och ge en kort beskrivning av problemet. IT-personal kan när
som helst i underhållssyfte rensa skolans datorer från allt innehåll utan förvarning, om du vill
spara filer så ska detta göras på konto knutet till din inloggning eller på ett USB.
Stäng alltid av datorn och iordningställ arbetsplatsen innan du lämnar den.

Påföljder:
Brott mot ovanstående drogregler leder vid första förseelsen till samtal med
personalrepresentanter och kan ge dig en första varning.
Vid upprepat regelbrott genomförs samtal med skolans ledning angående praktiska
konsekvenser (t.ex. att ej få bo kvar på skolans internat) och eventuell avstängning från all
verksamhet på skolan.
Brott mot ovanstående datorregler kan leda till förbud att använda Högalids nätverk samt i
vissa fall även till polisanmälan. IT-personal i samråd med skolledning avgör vad som anses
vara ett brott mot reglerna i detta dokument.
Jag har tagit del av ovanstående och förbinder mig att följa detta. Jag är medveten om att då
jag bryter mot bestämmelserna för datoranvändning kommer jag att avstängas från skolans
nätverk och att allt sabotage/brottsligt förfarande polisanmäls.
Jag är också medveten om att brott mot gällande drogregler ger skolan rätt att avstänga mig
med omedelbar verkan.
Jag godkänner att bilder tagna inom skolans verksamhet där jag finns med kan komma att
publiceras på skolans sociala medier/hemsida, om inget annat angetts av mig nedan.
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