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1 (Åben) Delaflevering fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røgfri
skoletid
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-05608
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
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medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. Deltagerne blev på konferencen præsenteret for viden om
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:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Dato: 25-11-2019
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Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Høringssvar fra Gentofte Skole blev omdelt på mødet. Anbefales til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommissorium Unges Sundhed og Trivsel (3212512 - 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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