Februar 2021

Røgfri skoletid – krav til gymnasieskolerne

Fra det kommende skoleår stilles der krav om røgfriskoletid på alle ungdomsuddannelser. Det følger af lov om røgfri miljøer, der træder i kraft den 31. juli 2021.
Alle gymnasieskoler er omfattet af de gældende regler om røgfri matrikel og bliver
fra skoleåret 2021/22 omfattet af et nyt krav om røgfri skoletid.
Røgfri skoletid
•

•

•

Kravet om røgfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden –
heller ikke selvom de forlader skolens område i løbet af dagen. Skoletiden
omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte
aktiviteter som f.eks. også fjernundervisning, ekskursioner, brobygning,
introduktionskurserne m.v.
Kravet er indført for at sikre, at eleverne ikke konfronteres med rygning
eller anden brug af tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede
rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere
med og uden nikotin i forbindelse med deres skolegang.
Samtidig forbydes det helt at sælge tobak mm. på alle gymnasieskoler.

Læs nærmere i Sundhedsministeriets faktaark om røgfri skoletid
Krav om rygepolitik rettet mod skolens medarbejdere
•

•
•

Alle gymnasieskoler skal lave en skriftlig rygepolitik, det følger af lov om
røgfri miljøer. Rygepolitikken skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens
medarbejdere og skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og
hvor der må ryges på arbejdspladsen samt oplysning om konsekvenserne af
overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.
Det kan lokalt besluttes, at lærere og medarbejdere i øvrigt omfattes af
kravet om røgfri skoletid.
Drøftelser om rygepolitikken og røgfri skoletid i øvrigt skal foregå i
relevante fora som samarbejdsudvalget.

Tilpasning af de lokale studie- og ordensregler
•

•

De lokale studie- og ordensregler skal tilpasses på baggrund af drøftelser i
relevante fora på gymnasieskolen, herunder høring af elevrådet og et
eventuelt pædagogisk råd og på baggrund af mindst en behandling på et
møde i institutionens bestyrelse. Der kan findes inspiration til de lokale
drøftelser nedenfor.
På baggrund af drøftelserne tilpasses studie- og ordensreglerne, så de som
minimum indeholder

-

oplysning om at det ikke er tilladt at ryge mm. i skoletiden
oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af forbuddet er, at
eleven kan blive sanktioneret efter ordensreglerne.
For elever på kostskoler er det lokalt muligt at fastsætte regler i
kostafdelingens ordensregler for elevernes rygning uden for skolen i
fritiden.

Gymnasieskolernes oplysningspligt
•
•
•

•

•

Ledelsen pålægges at oplyse om forbuddet samt om konsekvenser af
overtrædelse heraf.
Ledelsen skal give oplysning om, at det ikke er tilladt for elever at ryge i
skoletiden samt oplysning om konsekvenserne af overtrædelse heraf.
Oplysningen om forbuddet vil i forhold til eleverne skulle omtales i de
lokale studie- og ordensregler og i forhold til medarbejderne med
henvisning til skolens rygepolitik.
Oplyser lederen ikke herom, kan der ifaldes ansvar efter de almindelige
tilsynsregler for skoler. Det vil være op til lederen at bestemme, hvordan
oplysningerne skal fremkomme, så længe det sikres, at alle elever er
bekendte hermed. Lederen bør inddrage eleverne i processen i forhold til
oplysning om forbuddet, så de får ejerskab herfor. Det er erfaringen, at en
involverende proces fører til bedre efterlevelse af reglerne.
Skoler med kostafdeling skal oplyse om reglerne i kostafdelingens
ordensregler.

Gratis materialer om Røgfri Skoletid
Som en hjælp til skolerne har Kræftens Bekæmpelse udarbejdet materiale, som de
stiller gratis til rådighed for skolerne. Materialet kan bestilles eller downloades her:
•
•
•
•
•
•

Plakater med ”Tak fordi du ikke ryger”
Plakater med fokus på ulemper ved rygning – ”Der er ikke mange likes i..”
Postkort om røgfri skoletid
Postkort der henviser til rygestopapp´en Xhale
Plakater og postkort om snus
Banner med ”Velkommen til en røgfri skoletid”, som skolerne selv kan få trykt

I materialet ´Røgfri skoletid på erhvervsuddannelser – Inspiration til at indføre røgfri
skoletid’, kan ungdomsuddannelser hente inspiration til en god
implementeringsproces. Materialet er udviklet på baggrund af et projekt for
erhvervsskoler, men er relevant for alle ungdomsuddannelser, der skal indføre
røgfri skoletid.
Region Midtjylland har udviklet en hjemmeside, hvor skolerne kan hente
inspiration. Region Syddanmark har ligeledes udviklet en hjemmeside der kan
inspirere skolerne til arbejdet med at indføre røgfri skoletid.

