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Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 7, at godkende
kommissoriet for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. Opgaveudvalget er nu klar til at
aflevere første del af sit arbejde vedrørende røgfri skoletid.
Tre af de borgere, der er medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden for opgaveudvalget vil
på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalinger om røgfri skoletid på et fællesmøde den 25.
november 2019 med henblik på, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalget, Børneudvalget og
Skoleudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i
december 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 7, at
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. Kommissoriet er vedlagt
som bilag. På Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2019, pkt. 22, udpegede
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.
Opgaveudvalget skulle blandt andet ifølge kommissoriet:
•
Udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, der kan skabe gode rammer, og støtte og
motivere de unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.
o De konkrete anbefalinger skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang
og således forholde sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i
institutioner og lokalsamfund og blandt unge og deres forældre.
Efter et grundigt arbejde med inddragelse af flere hundrede børn, unge, ansatte og andre relevante
parter på skoleområdet, anbefaler opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel nu, at
rygeforebyggelsen for børn og unge styrkes med indførelse af røgfri skoletid for elever og ansatte
på alle kommunens folkeskoler fra skoleårets start 2020.
Udvalget opfordrer til dialog med ungdomsuddannelserne og privatskolerne i Gentofte Kommune
med henblik på at udarbejde en fælles strategi omkring røgfri uddannelsestid i Gentofte Kommune.
Opgaveudvalget opfordrer til, at røgfri undervisningstid på folkeskoler, privatskoler og
ungdomsuddannelser igangsættes på samme tid fra starten af skoleåret 2020.
Udvalget opfordrer ligeledes til, at der indføres flere røgfrie miljøer, der hvor børn og unge færdes.
Udvalget vurderer herudover, at røgfri arbejdstid for alle ansatte i Gentofte Kommune vil kunne
styrke rygeforebyggelsen for unge såvel som voksne. Røgfri arbejdstid for alle medarbejdere i
Gentofte Kommune vil blive drøftet på et møde i Hovedudvalget den 11. december 2019. En
eventuel indstilling om røgfri arbejdstid vil på et senere tidspunkt blive forelagt for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Opgaveudvalgets ”Anbefalinger om røgfri skoletid” er vedlagt som bilag.
Som et led i udvalgets arbejde blev konferencen ”Knæk kurven” gennemført den 13. maj 2019. Hér
deltog ca. 220 forældre, unge, lærere, foreningsrepræsentanter, fagpersoner omkring unge og
medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. Deltagerne blev på konferencen præsenteret for viden om
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ungelivet anno 2019 og erfaringer med forebyggelse af risikoadfærd blandt unge i Danmark og på
Island.
Efter konferencen besluttede udvalget at nedsætte arbejdsgruppen Røgfri skole- og arbejdstid, der
bestod af repræsentanter fra skolebestyrelser, ledelser på grundskoler og ungdomsuddannelser,
lærere, elever og fagkonsulenter.
Anbefalingerne fra arbejdsgruppen indgik sammen med bl.a. erfaringer fra Kræftens Bekæmpelse,
nabokommuner, samt input fra Det fælles elevråd, skolebestyrelser, skolernes forretningsudvalg
og rektorer i udvalgets efterfølgende drøftelser.
På udvalgets møde i oktober blev udkastet til anbefalinger om røgfri skoletid præsenteret, drøftet
og godkendt af opgaveudvalget.
”Anbefalinger om røgfri skoletid” har været sendt til høring i skolernes forretningsudvalg samt
MED-udvalg på skoler, PPR og Sundhedsplejen.
Skolernes forretningsudvalg er positive over for anbefalingen om røgfri skoletid.
Forretningsudvalget pointerer dog, at anbefalingen ikke kun bør gælde skoleområdet - men alle
kommunens medarbejdere.
Der er endvidere modtaget høringssvar fra fire skolers MED-udvalg. Høringssvarene fra Skolernes
forretningsudvalg og de fire skoler er vedlagt som bilag. Nogle af de øvrige skoler, Sundhedsplejen
samt PPR afholder først møder i deres MED-udvalg efter udsendelsen af dagsordenen til
fællesmødet den 25. november. Eventuelle høringssvar fra disse MED-udvalg eftersendes forud
for fællesmødet den 25. november 2019.
Generelt er skolernes MED-udvalg positive over for anbefalingen om røgfri skoletid, men der er
også skoler, der er bekymrede for, hvordan anbefalingen skal håndhæves, sådan at den gode
relation mellem elever, forældre og medarbejdere kan fastholdes. Herudover fremhæves
vigtigheden af tid til implementering. Opfordringen til, at tiltaget skal gælde for alle kommunens
medarbejdere, deles af de fire skolers MED-udvalg, og to af skolerne har dette som forudsætning
for opbakningen til anbefalingen om røgfri skoletid.
Spørgsmålet om håndhævelse og god implementering er nogle af de elementer, som skolerne skal
arbejde videre med frem mod indførelsen af røgfri skoletid ved skoleårets start 2020 (jfr.
”Anbefalinger om røgfri skoletid”).

Indstilling
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At ”Anbefalinger om røgfri skoletid” vedtages.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Kommissorium Unges Sundhed og Trivsel (3198282 - EMN-2019-05608)
2. Anbefalinger om røgfri skoletid (inkl. bilag) (3198273 - EMN-2019-05608)
3. Høringssvar - Anbefalinger om røgfri skoletid (3212425 - EMN-2019-05608)
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG UNGES SUNDHED OG
TRIVSEL
1. BAGGRUND OG FORMÅL
De unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet - og andelen af unge, der har
prøvet hash og andre euforiserende stoffer er stigende. Der er ligeledes en stor gruppe unge, der mistrives.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel formulerer konkrete forslag, der
kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune og kan motivere de unge til en adfærd med
mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.

Alkohol, rygning og andre rusmidler
Unge i Gentofte Kommune drikker alkohol og ryger cigaretter oftere end andre unge i Danmark. Det hyppige
alkoholforbrug ses særligt blandt unge i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser. På de gymnasiale
uddannelser drikker 15 % af unge i Gentofte Kommune 10 dage eller mere om måneden. På landsplan er det
7,6 %. 11,2 % af de 15-19 årige kvinder ryger dagligt i Gentofte Kommune – landsgennemsnittet er 6,4%. Og
60% af de unge kvindelige dagligrygere røg første gang før de fyldte 15 år – altså FØR de kom på en
ungdomsuddannelse.
Der er sket en generel stigning i andelen af unge, der har prøvet hash og andre euforiserende stoffer i
hele Region Hovedstaden. I Gentofte Kommune er denne stigning dog betydelig større. Andelen af unge
i Gentofte Kommune der har prøvet andre euforiserende stoffer end hash er steget fra 5% i 2013 til
15% i 2017, og andelen af unge der har et højt forbrug af stoffer (8,2%) er højere end
regionsgennemsnittet (6,6%).
Forekomsten af samtlige risikofaktorer (daglig rygning, storforbrug af alkohol, usikker sex, dårligt
selvvurderet helbred og højt stressniveau) er højere blandt unge med stofforbrug end blandt alle unge
i kommunen.
Samlet set er der et behov for at sætte ind overfor rygning, alkohol- og rusmiddelindtag blandt unge i
Gentofte Kommune.

Sammenhæng mellem dårlig trivsel og brug af rusmidler
De fleste unge i Gentofte Kommune lever et travlt ungeliv og for mange oplever, at der er et stort
præstations- og forventningspres, som både kommer indefra og fra omgivelserne. De unge i Gentofte
Kommune er generelt gode til at håndtere presset og formår at navigere i ungdomslivet, men der er ikke
desto mindre for mange unge, især kvinder, der har fysiske- og psykiske symptomer på at være under pres.
Ifølge Sundhedsstyrelsen er god mental sundhed og trivsel beskyttende faktorer i forhold til at starte et
forbrug af stoffer og andre rusmidler. Unge, som mistrives, har en mere ekstrem og risikovillig ruskultur end
unge, der trives. Således vil indsatser, der fremmer børn og unges trivsel samt mentale sundhed og
forebygger brug af alkohol og tobak, også have en stofforebyggende virkning.
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Hvis vi vil lykkes med at forebygge brug af alkohol, tobak og stoffer, er det derfor også nødvendigt at fremmer
børn og unges trivsel. En bred og sammenhængende tilgang i arbejdet med unges rusmiddelforbrug vil derfor
give god mening. Det er dog væsentligt at fremhæve, at langt fra alle unge har en problematisk og vidtgående
rusadfærd. Der er altså også en stor positiv ressource blandt unge i Gentofte Kommune.

Erfaringer fra andre kommuner og lande
For at sikre de ønskede adfærdsændringer blandt Gentofte Kommunes unge skal opgaveudvalget tage
udgangspunkt i erfaringer og evidens på området.
I en nordisk sammenhæng er der fx opnået mærkbare adfærdsændringer med en tilgang, hvor det politisk er
blevet besluttet at arbejde med en bred og sammenhændende tilgang. Der arbejdes fx med unges trivsel og
sundhed på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og lokalsamfund og blandt unge og deres
forældre. Hér tages udgangspunkt i forskningsbaseret viden, på at nå de unge før de begynder at indtage
rusmidler samt engagement af lokalsamfundet.
Erfaringerne viser samtidigt at positive adfærdsændringer i forhold til unges ryge-, alkohol- og stofadfærd
kræver en lang, grundig og vedholdende indsats, hvor flere forskellige arenaer arbejder sammen.

2. UDVALGETS OPGAVER
Kommunalbestyrelsen er bekymrede over ryge, alkohol og stofadfærden blandt unge i Gentofte Kommune
og finder samtidigt den stigende andel unge med symptomer på mistrivsel alarmerende. Derfor ønsker
Kommunalbestyrelsen, at opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel formulerer konkrete forslag, der kan
skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune og kan motivere de unge til en ændret adfærd med
mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. Det er en ambition, der kræver innovative og markante
løsninger og som ønskes afspejlet i opgaveudvalgets anbefalinger.
Opgaveudvalgets arbejdsopgaver er således at:


Udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, der kan skabe gode rammer, og støtte og motivere de
unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.
o De konkrete anbefalinger skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang og således
forholde sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og
lokalsamfund og blandt unge og deres forældre.

Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i eksisterende evidens og erfaringer fra andre
kommuner og lande som fx Norge og Island, samtidig med at Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker
inddrages.
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3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-,
Unge og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes
styrelse.
Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:



5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune.
10 borgere fordelt således:
o 2 borgere som er elever på en folkeskoles udskolingstrin i Gentofte Kommune med kendskab til
problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål.
o 2 borgere som er elever på en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune med kendskab til
problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål.
o 1 borger som har erfaring med livet som forældre til en elev i en folkeskoles udskolingstrin i
Gentofte Kommune.
o 1 borger som har erfaring med livet som forældre til en elev på en ungdomsuddannelse i
Gentofte Kommune.
o 2 borgere med erfaring fra en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune – enten via
bestyrelsesarbejde, ledelse eller undervisning.
o 2 borgere med erfaring fra en folkeskole i Gentofte Kommune – enten via bestyrelsesarbejde,
ledelse eller undervisning.

Opgaveudvalget inviterer eksperter ad hoc og gør undervejs brug af trykprøvninger, drøftelser og
prøvehandlinger både internt blandt relevante medarbejdere og Kommunalbestyrelsen og eksternt blandt fx
unge, forældre, videnspersoner, rektorer, lærere, skoleledere, bestyrelser, aktører på ungeområdet mf.
Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget.
Sekretariatstand til opgaveudvalget koordineres af direktøren for Social & Sundhed.

3

Kommissorium Unges Sundhed og Trivsel
GENTOFTE KOMMUNE

11-11-2019

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for
Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige
sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.
På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.
Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer
af udvalget i udvalgets opgave.
Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages
yderligere relevante interessenter.
Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter og personer med særlig viden eksempelvis
gennem afholdelse af workshops, offentlige møder m.v.
Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at
realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.
Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets
opgave, samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.

5. TIDSPLAN
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes anden kvartal 2019 og afsluttes i tredje kvartal 2020.
Opgaveudvalget påtænker at inddrage ad hoc personer som fx relevante medarbejdere, videnspersoner,
unge, forældre mf til at trykprøve og gennemføre prøvehandlinger, der kan kvalificere opgaveudvalgets
anbefalinger.
Opgaveudvalget præsenterer Ældre-, Social og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge og Fritidsudvalget,
Børneudvalget samt Skoleudvalget for opgaveudvalgets arbejde ultimo 2019, første kvartal 2020 og
præsenterer den endelige aflevering tredje kvartal 2020.

6. ØKONOMI
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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Anbefalinger om røgfri skoletid
Resume
Gentofte Kommune har nedsat opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. Udvalgets opgave er at formulere
konkrete forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet og motivere de unge hen imod en adfærd og kultur
med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.
Efter et grundigt arbejde med inddragelse af flere hundrede børn, unge, ansatte og andre relevante parter på
skoleområdet anbefaler opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel nu, at rygeforebyggelsen for børn og unge
styrkes med indførelse af røgfri skoletid for elever og ansatte på alle kommunens folkeskoler fra skoleårets
start 2020.

Baggrund
Hvad er røgfri skoletid?
På skoler og ungdomsuddannelser med flest elever under 18 år er rygning på matriklen i dag forbudt. Men
elever og ansatte kan på nuværende tidspunkt ryge uden for skolens område.
Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges, hverken på eller uden for skolens område. Dette gælder både
for elever, ansatte og gæster på skolen1. Røgfri skoletid omfatter både cigaretter, snus, e-cigaretter og andre
tobaksprodukter. Røgfri skoletid går altså et skridt videre end lovgivningen på området.

Hvorfor røgfri skoletid?
En stor del af unge dagligrygere røg første gang før de fyldte 15 år. Studier viser en sammenhæng mellem
tidlig rygestart og graden af afhængighed og risiko for sygdom senere i livet. Røgfri skoletid kan forebygge
rygestart, hjælpe rygere til at ryge mindre og skabe et fællesskab uden røg.
I grundskolen kan man ifølge Kræftens Bekæmpelse halvere andelen af elever, der ryger, hvis skolen indfører
røgfri skoletid og samtidig arbejder med forældreinddragelse og kompetencegivende undervisning. Det
fælles elevråd, Gentofte har fremsat et ønske om et rygeforbud for både elever og voksne i grundskolen på
baggrund af en grundig inddragelse af eleverne på Gentoftes skoler.
Voksne der arbejder med og omkring børn og unge, betragtes som rollemodeller – også i forhold til deres
rygeadfærd. Det vil derfor forebygge børn og unges rygestart, hvis de færdes i miljøer med røgfri
rollemodeller.

Fællesskab uden røg
Mange unge ryger, fordi de oplever kammerater og andre ryge. På nogle skoler og ungdomsuddannelser er
rygning en stor del af det sociale liv. Rygning kan være en adgangsbillet til et fællesskab. Med røgfri skoletid
kommer pauserne og det sociale liv til at handle om andet end rygning. Derfor skal både elever og
medarbejdere nu i højere grad tænke i at skabe og understøtte attraktive røgfrie fællesskaber.

Opgaveudvalgets arbejde
For at kvalificere opgaveudvalgets drøftelse af hvordan rygeforebyggelsen for børn og unge styrkes, nedsatte
udvalget en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skulle drøfte og undersøge, hvordan røgfri skoletid på den
bedste måde kan implementeres i Gentofte Kommune. Opgaveudvalget har herudover gennemført en survey
blandt skoleledere og medarbejdere på kommunens folkeskoler for at undersøge holdningen til røgfri
skoletid og behovet for hjælp til rygestop.
1

Dette gælder for hele skolens virksomhed, og dermed også for Gfo´er og fritidsklubber.
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Undersøgelsen der er besvaret af 270 medarbejdere og skoleledere viser en generel positiv holdning til røgfri
skoletid og et mindre behov for hjælp til rygestop blandt daglig- og lejlighedsvise rygere. En del mener, at
røgfri skoletid kan bidrage positivt til skolens renommé, og medarbejdernes generelle sundhed, sammenhold,
arbejdsmiljø og samtidigt styrke deres position som rollemodeller. Der er dog også enkelte medarbejdere,
der opfatter røgfri skoletid som en begrænsende faktor for deres arbejdsliv, og udtrykker bekymring for en
ressourcekrævende håndhævelse. Landsdækkende erfaringer har dog vist, at sådanne bekymringer er langt
større på skoler uden røgfri skoletid, end den reelle udfordring på skoler med røgfri skoletid.
Opgaveudvalgets anbefaling tager derfor udgangspunkt i udvalgets drøftelser, arbejdsgruppens arbejde,
resultater fra den gennemførte survey, drøftelser med skolebestyrelser, skoleledere, rektorer og indstilling
fra Det fælles elevråd, og erfaringer fra nabokommuner og Kræftens Bekæmpelse.
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Anbefaling
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel anbefaler, at rygeforebyggelsen i grundskolen styrkes med
indførelse af røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler fra skoleårets start 20202.
Ændringen vil betyde, at skoletiden bliver røgfri og at der ikke må ryges hverken på eller uden for skolens
område. Dette gælder både for elever, ansatte og gæster på skolen. Røgfri skoletid omfatter både cigaretter,
snus, e-cigaretter og andre tobaksprodukter. Røgfri skoletid medfører altså at elever og ansatte ikke længere
kan ryge i pauserne, selvom de forlader skolens matrikel.

Sådan gør vi i Gentofte
•
•

Opgaveudvalget anbefaler, at der tilbydes hjælp til rygestop for ansatte på kommunens folkeskoler og
elever på grundskoler og ungdomsuddannelser i Gentofte Kommune.
Skolebestyrelserne og skoleledelsen på de enkelte skoler skal implementere røgfri skoletid. For at hjælpe
røgfri skoletid godt på vej har Kræftens Bekæmpelses udarbejdet en implementeringsguide, der beskriver
de nødvendige steps i en succesfuld implementering. Opgaveudvalget har udarbejdet en grafisk oversigt
til inspiration for administrationen og skoleledelsen på de enkelte skoler (se bilag)

Andre tiltag der kan understøtte en systematisk forebyggelsesindsats
Det er opgaveudvalgets opfattelse at en systematisk forebyggelsesindsats i forhold til børn og unges rygevaner
skal prioriteres. Opgaveudvalget ønsker et styrket samarbejde med forældre, skoler, ungdomsuddannelser og
fritids- og foreningsliv, og opfordrer derfor til, at:
•

røgfri undervisningstid på folkeskoler, privatskoler og ungdomsuddannelser igangsættes på samme tid fra
starten af skoleåret 2020, da det er opgaveudvalgets opfattelse, at det både vil have størst effekt og
sende et stærkt fælles signal om at al uddannelsestid i Gentofte Kommune er røgfri. Derfor opfordrer
opgaveudvalget til, at:
o den igangværende dialog med ungdomsuddannelserne fortsættes med henblik på at udarbejde en
fælles strategi, der kan understøtte røgfri uddannelsestid på ungdomsuddannelserne i Gentofte
Kommune
o der igangsættes en dialog med privatskolerne i Gentofte Kommune med henblik på, at udarbejde en
fælles strategi omkring røgfri skoletid på privatskolerne i Gentofte Kommune

Opgaveudvalget vurderer, at det også vil være en god idé, at indføre flere røgfri miljøer, der hvor børn og unge
færdes. Hér tænkes fx på kommunale legepladser, boldbaner, sportshaller, udendørs
træningsfaciliteter mm. Herudover opfordres der til en skærpet dialog med lokale foreninger i forhold til at
bakke op om en fælles forebyggelsesstrategi.
Opgaveudvalget har drøftet, hvordan alle voksne og ansatte omkring børn og unge i Gentofte Kommune
dagligt agerer som rollemodeller. Udvalget har herudover været i dialog med aktører på skoleområdet og er
blevet opmærksomme på styrken i en ensartet beslutning på tværs af faggrupper. Det kan derfor være en idé,
at indføre røgfri arbejdstid for alle ansatte i Gentofte Kommune. Røgfri arbejdstid for alle ansatte i Gentofte
Kommune kan være med til at understøtte ambitionen om at være en sund og attraktiv arbejdsplads, hvor
ansatte er mindst muligt syge som følge af en usund livsstil. Røgfri arbejdstid er samtidigt et vigtigt skridt hen
imod visionen om en røgfri fremtid i 2030.

2

Dette gælder for hele skolens virksomhed, og dermed også for Gfo´er og fritidsklubber.
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Bilag
•
•
•

Grafisk fremstilling på baggrund af Kræftens Bekæmpelses implementeringsguide
Håndhævelse af røgfri skoletid (eksempler)
Gentofte-elever om røgfri skoletid (1 minuts videoklip)
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Implementeringsguide
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Håndhævelse af røgfri skoletid
Konsekvens ved overtrædelse af rygeforbud – elever1
Sanktioner
Skoler er vant til at håndtere, at elever bryder regler, og det bedste er at håndhæve røgfri skoletid
med samme procedurer, som skolens øvrige ordensregler håndhæves. Typisk medfører regelbrud
samtaler med kontaktlærer og leder, og forældre inddrages. I grove tilfælde kan eleven sendes hjem
på 'en tænker', altså bortvises i en kort periode. Privatskoler har endvidere mulighed for at bortvise
elever permanent. Ligesom med andre brud på ordensregler, vil det som regel kunne løses med
samtaler. Det kan også være relevant at tilbyde eleven hjælp til rygestop eller spørge, hvordan
skolen kan hjælpe med at komme igennem en dag uden at ryge.

Kontrol
Nogle skoler er bekymrede for, hvem der skal kontrollere, at eleverne ikke ryger. Det er ikke
meningen, at lærerne skal være 'politibetjente'. Men hvis en elev gribes i at ryge eller kommer
tilbage fra frikvarter og lugter af røg, så skal skolens almindelige sanktionssystem træde i kraft.
Eleverne skal opleve, at brud på reglen har konsekvenser.
Overtrædelse af gældende rygepolitik kan eksempelvis medføre konsekvenser i denne rækkefølge:
1. Mundtlig advarsel
Mundtlig advarsel af uddannelseslederen og reglerne gennemgås og indskærpes over for eleven –
Overtrædelsen registreres i elevsag
2. Støtte
Samtale med én af skolens rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkursus
m.m. – Samtalen registreres i elevsag
3. Skriftlig advarsel
Samtale med én af skolens rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkursus
m.m. – Samtalen registreres i elevsag
4. Midlertidig bortvisning
Fjerde gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med uddannelseslederen/rektor med
henblik på midlertidig bortvisning i op til 10 dage – Registreres i elevsag

Opgaveudvalget anbefaler, at man kontakter forældrene i alle tilfælde af
overtrædelse af reglerne.
Konsekvens ved overtrædelse af rygeforbud – ansatte2
Såfremt rygereglerne ikke overholdes af en medarbejder eller en leder, skal nærmeste leder tage
forholdet op over for vedkommende ved en samtale. I gentagelsestilfælde kan det få
ansættelsesretlige konsekvenser.
Gladsaxe Kommune har også opstillet en række FAQ´er, der skal hjælpe til at konkretisere
rygereglerne, se link.
1
2

Kræftens Bekæmpelse
Gladsaxe Kommune
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