
 
 

Välkommen till  

Strängnäs fritidsgårdar 
 

 

 

 För att besöka oss behöver du och din vårdnadshavare skriva under Strängnäs 
fritidsgårdars avtal och lämna in det till personalen. Då får du även ett gårdskort 
som används för att låna saker eller boka spel. 

 Vi använder ett vårdat språk utan svordomar. För att alla ska förstå varandra 

pratar vi svenska eller engelska.  

 Vi visar respekt och har en trevlig attityd mot varandra, andra besökare och 

personalen. Vi accepterar inte skojbråk, trakasserier, mobbing, hot eller kränkande 

uttryck. 

 Du ska hålla fritidsgården hel och ren, vilket betyder att du ska plocka undan 

efter dig och vara försiktig med verksamhetens saker.  

 Du får inte röka på eller i närheten av fritidsgården.  

 Vi har nolltolerans mot alkohol och narkotika. Detta innebär att det är helt 

förbjudet både att bruka eller förvara detta på Strängnäs fritidsgårdar och av oss 

arrangerade aktiviteter. 

 

 

 Strängnäs fritidsgårdar är trygga och positiva mötesplatser. Vi turas om och delar på 

de saker och aktiviteter som finns i verksamheten. Som besökare på Strängnäs 

fritidsgårdar kan du slappna av och ta det lugnt, ensam eller med vänner. 

 Strängnäs fritidsgårdar strävar mot att bli kontantfria så du betalar helst med swish. 

 På fritidsgårdarna finns skåp där du kan låsa in dina saker. Fritidsgårdarna ansvarar 

inte för dina värdesaker. 

 

 Om du bryter mot reglerna kan du få en varning eller skickas hem för kvällen. Vid 

allvarligare regelbrott kan du bli avstängd varpå det krävs ett möte mellan ungdom, 

vårdnadshavare och personal för att du ska få besöka Strängnäs fritidsgårdar igen. 

Stöld, användning av narkotika samt andra grövre regelbrott anmäls även till polis 

och socialtjänst.  

 Personalen på Strängnäs fritidsgårdar är skyldiga att anmäla till Socialtjänsten om 

de misstänker att barn far illa. Fråga personalen om du vill veta mer om 

anmälningsplikt.  
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Drogpolicy för Strängnäs fritidsgårdar 
 
 
Inledning 

Denna policy gäller för samtliga verksamheter tillhörande Strängnäs 

fritidsgårdar. Fritidsgårdarna är drogfria mötesplatser för ungdomar mellan åk 6 

till den dagen man fyller 18 år.  

 

 

Definition 

Utifrån gällande lagar avses som droger: alkohol, tobak, narkotika, läkemedel och 

andra preparat som tas i berusningssyfte. T ex medel som används vid sniffning/ 

boffning samt dopningsmedel. Förkortningen ANDT står för alkohol, narkotika, 

doping och tobak. 

 

 

Verksamhetens inriktning 
 

 Hälsoperspektivet ska genomsyra verksamheten där friskfaktorerna ska 

stå i fokus. 

 

 Fritidsgårdens verksamhet ska vara en drogfri miljö och policyn är ett 

stöd för att främja hälsa förebygga tillbud, olyckor och förhindra 

missbruk. 

 

 Motverka och förhindra nyrekrytering av ungdomar till drogmissbruk. 

 

 All personal på Strängnäs fritidsgårdar ska medvetandegöras om denna 

drogpolicy kontinuerligt. 

 

 Besökare och vårdnadshavare ska medvetandegöras om denna drogpolicy 

vid tecknande av avtal för gårdskort. 

 

 Fritidsgårdarna samverkar med andra aktörer. 

 

 

 
Policyn ska följa gällande lagstiftning inom området: 

 
 Tobakslagen 

Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, 

skolverksamhet eller annan verksamhet (exempelvis fritids- och 

ungdomsgårdar) för barn och ungdomar samt på skolgårdar och motsvarande 
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områden utomhus vid förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Förbudet gäller 

också då vuxenverksamhet bedrivs i lokalerna samt när ingen skolverksamhet 

bedrivs, till exempel vid studiedagar enbart för personal, vid föräldramöten 

på kvällstid och liknande. 

 

 Narkotikastrafflagen 

Det är straffbart att anskaffa, förvara, använda samt bjuda ut narkotika till 

försäljning. 

 

 Barnkonventionen 

Barn och unga ska skyddas från narkotika. 

 

 Socialtjänstlagen 

Personer som arbetar med barn och unga är skyldiga att anmäla till 

socialtjänsten om en besökare använder eller misstänks använda narkotika 

eller missbruka andra droger. 

 

 

 
 
Detta gäller i våra verksamheter 
 
Tobak 

Användning och försäljning av tobak är förbjudet i fritidsgårdens lokaler och på 

dess område samt på evenemang arrangerade av fritidsgårdarna. 

  

Alkohol 

Det är förbjudet att förvara och/ eller förtära alkoholhaltiga drycker eller vara 

alkoholpåverkad inom fritidsgårdens område samt på evenemang arrangerade av 

fritidsgårdarna. 

 

Narkotika, dopningsmedel och icke ordinerade medicinska preparat 

All hantering och bruk av narkotika, dopingmedel och icke ordinerade 

medicinska preparat är förbjuden och klassas som missbruk. Det är förbjudet att 

vara påverkad inom fritidsgårdens område samt på evenemang arrangerade av 

fritidsgårdarna. 

 

Sniffning/ boffning 

All hantering och bruk av preparat avseende sniffning/ boffning är förbjuden och 

klassas som missbruk. Det är förbjudet att vara påverkad inom fritidsgårdens 

område samt på evenemang arrangerade av fritidsgårdarna. 
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