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Alkohol- och drogpolicy 

   
Gefle Studentkårs (GS) främsta arbetsuppgift är att arbeta för att studenterna vid Högskolan i 

Gävle (HiG) ska få en så bra utbildningstid som möjligt. GS anser att förutsättningarna för en 

god arbetsmiljö är att den är drog- och alkoholfri under studietiden. Vid misstanke om 

missbruk av alkohol eller droger bör agerande ske utifrån HiGs gällande rutin. GS i samråd 

med HiG ska se till att denna alkohol- och drogpolicy regelbundet ses över och kommuniceras 

till studenterna. 

Denna policy syftar till att: 

• Ingen påtvingad alkoholkonsumtion får förekomma under GSs evenemang. 

• Nolltolerans mot droger skall råda vid GSs evenemang.  

• Eftersträva ett ansvarsfullt och sunt förhållande till alkohol. 

• Bidra till en god dryckeskultur bland studenter vid alla aktiviteter GS arrangerar eller 

är medarrangör i.  

• Alla phaddrar/fogdar* ska informeras om frågor som rör alkohol och droger inför 

insparksveckorna. 

Policyns syfte uppnås genom att:  

• GS uppmuntrar till och anordnar nyktra aktiviteter för studenterna. 

• Tillsammans med Studenthälsan erbjuda styrelsemedlemmar i studentföreningarna en 

utbildning inom ansvarsfull alkoholservering (AAS) varje vårtermin. 

• Information om alkoholservering ska ges till GSs personal inför arbete på varje 

aktivitet som involverar alkoholförsäljning. 

• GS tillsammans med Studenthälsan anordnar en fadderutbildning för att informera om 

vad som ingår i varje phadders/fogdes* ansvar. 

• GS tillsammans med studentföreningarna utformar ett bindande insparksavtal som alla 

phaddrar/fogdar* skriver under före insparkens start. 

• GSs Klubbmästeri ska erbjuda en barutbildning för studentlivets ideella personal. 

• GSs personal ska vara helt nyktra och drogfria när de arbetar under GSs arrangemang 

eller representerar GS. 

• Studiesocialt ansvarig ska aktivt ingå i en nätverksgrupp kring ANDT-frågor. 
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INSATSER 

GS i samarbete med Studenthälsan ska årligen skicka ut ett alkoholvanetest till 

programstudenter som läser sin första, tredje eller femte termin. De studenter som väljer att 

fylla i enkäten får personlig återkoppling angående sina alkoholvanor. 

Skulle en enskild student uttrycka oro kring sina alkohol- och drogvanor kan GS hjälpa till att 

knyta kontakt med Studenthälsan, som i sin tur kan ge råd och stöd vid alkohol- och 

drogproblematik. 

Vid problem relaterat till alkohol och droger hos personalen vid GS ska hjälp erbjudas. Detta 

gäller ideell, anställd och arvoderad personal. 

Åtgärder 

Åtgärder sker enligt HiGs gällande rutin. 

*I begreppet phadder/fogde ingår även övriga ansvariga under insparken, som till exempel överhuvuden, übrar 

och kårpraler. 


