
 

Konsekvenser för alkoholrelaterade överträdelser 
 
Tillfälle 1 
Onykter elev ska åka hem och får ej vistas på skolans område. 
 
Alt 1. 
Eleven ska blåsa i skolans alkoholtestare varje kväll och även flera morgnar under 10 veckor.  
Tid och plats beslutas av personal. Personal har rätt att kräva alkoholtest även på natten och vid andra tillfällen under dygnet.  
Det är elevens ansvar att infinna sig på överenskommen plats vid avtalat tillfälle.  
Vid missat tillfälle förlängs perioden och eleven riskerar sitt boende. 
Ger alkoholmätaren utslag eller om elev uteblir från avtalad tid för alkoholtest innebär det avstängning från internatet resten av 
studietiden. 
 
Alt 2. 
Eleven blir avstängd från skolans internat i 14 skoldagar. 
 
Beslut om vilket alternativ som ges till den berörda eleven tas av internatföreståndare i samråd med rektor och mentor. 
 
Vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år.  
Samtal med kurator ska ske inom tre veckor. 
Möjligheten till att få körkortsstipendie tas bort.  
 
Vid påverkan av alkohol under skoltid sker avstängning enligt rektors beslut. 
 
Tillfälle 2 
Onykter elev ska åka hem och får ej vistas på skolans område. 
 
Alt 1. 
Eleven ska blåsa i skolans alkoholtestare varje kväll och även flera morgnar under 20 veckor. 
Tid och plats beslutas av personal. Personal har rätt att kräva alkoholtest även på natten och vid andra tillfällen under dygnet.  
Det är elevens ansvar att infinna sig på överenskommen plats vid avtalat tillfälle.  
Vid missat tillfälle förlängs perioden och eleven riskerar sitt boende. 
Ger alkoholmätaren utslag eller om elev uteblir från avtalad tid för alkoholtest innebär det avstängning från internatet resten av 
studietiden. 
 
Alt 2. 
Eleven blir avstängd från skolans internatboende i 21 skoldagar. 
 
Beslut om vilket alternativ som ges till den berörda eleven tas av internatföreståndare i samråd med rektor och mentor. 
 
Vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år.  
Samtal med kurator ska ske inom tre veckor. 
 
Vid påverkan av alkohol under skoltid sker avstängning enligt rektors beslut. 
 
Tillfälle 3 
Onykter elev ska åka hem och får ej vistas på skolans område. 
Avstängning från internatet resten av studietiden. 
Vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år.  
Samtal med kurator ska ske inom tre veckor. 
 
Vid påverkan av alkohol under skoltid sker avstängning enligt rektors beslut. 
 
 

 

 

 



 

Konsekvenser för överträdelser av internatets ordningsregler 
 
Varning 1 
Skriftlig varning, målsman informeras om eleven är under 18 år. Mentor informeras. 
Möjligheten till att få körkortsstipendie kan tas bort.  
 
Varning 2 
Skriftlig varning, ev omplacering på internatet, vårdnadshavare för elev under 18 år informeras. Mentor informeras. 
Möjligheten till att få körkortsstipendie tas bort.  
 
Varning 3 
Skriftlig varning, ev omplacering på internatet, avstängning internat 5 skoldagar, möte med vårdnadshavare och mentor. 
Möjligheten till att få körkortsstipendie tas bort.  
 
Varning 4 
Skriftlig varning, ev omplacering på internatet, avstängning internat 10 skoldagar, möte med vårdnadshavare och mentor. 
Möjligheten till att få körkortsstipendie tas bort.  
 
Varning 5 
Avstängning från skolans internatboende resten av studietiden. 
Möjligheten till att få körkortsstipendie tas bort.  
 
 

Fler än en varning kan ges av rektor och/eller internatförståndare samt personal från EHT. 
 
  
 


