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Hvad?
Byrådet godkendte sundhedspolitikken Mod på mere
sundhed for 2019-2022 med indførelsen af røgfri skoletid.
Desuden indgår røgfri skoletid som en del af den politiske
aftale om budget 2019-2022 ”Fælles ansvar for balance
og udvikling”, som et samlet byråd indgik den 24.
september 2018.
Byrådet indgik partnerskabsaftalen ”Røgfri Fremtid” med
et mål om, at ingen børn og unge, og færre end 5 procent
voksne, ryger i 2030.
Chefgruppen i Børn, Uddannelse og Sundhed udpeger en
arbejdsgruppe, der skal forberede implementering af røgfri
skoletid. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra
skole- og sundhedsområdet.
Arbejdsgruppen formulerer et udkast til en røgfri politik,
der kort og præcist beskriver, hvilke regler der gælder for
elever, ansatte og gæster. Det kan være en fordel at
udelade for mange detaljer og i stedet supplere med et
skriv, der besvarer de hyppigst stillede spørgsmål.
Arbejdsgruppen udarbejder derfor også en FAQ til
skoleledere og ansatte med svar på typiske spørgsmål i
relation til røgfri skoletid. Desuden udarbejdes et udkast til
en proces for implementering af røgfri skoletid.
HMU godkender retningslinjen for røgfri arbejdstid med
effektuering fra 1. januar 2020
Udkast til brev, retningslinje og FAQ drøftes med udvalgte
skoleledere på dialoggruppemøde.
Arbejdsgruppen formulerer opstartspakke med materiale,
der kan hjælpe skolerne med at informere om røgfri
skoletid til fx forældre på forældreintra.
Retningslinjen for røgfri skoletid forelægges til
godkendelse i CMU.
Møde med Det Fælles Elevråd, der giver input til, hvordan
skolerne kan etablere gode pauser uden røg.
Skolerne formidler information om røgfri skoletid. Det kan
fx være på eksisterende eller nye møder for gæster og
ansatte.
På møderne informeres om:
 Hvorfor indføre røgfri skoletid?
 Hvilke regler gælder for elever og ansatte?
 Hvilke regler gælder for skolens gæster (til
hverdag og i forbindelse med arrangementer)
 Hvad sker der, hvis en elev ryger i skoletiden?
 Hvordan kan forældre tage dialogen om rygning
med deres børn?
 Hvordan kan forældregruppen sammen støtte
deres børn?
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Skolerne informerer desuden om røgfri skoletid på deres
informationskanaler fx forældreintra, hjemmeside,
fællesmøder m.m.
Lærerne tager en snak i de enkelte klasser med eleverne
om, hvad det betyder for eleverne i praksis, at der
indføres røgfri skoletid, så eleverne kan få svar på de
spørgsmål, de måtte have til røgfri skoletid.
Lærerne formidler desuden information om, hvor eleverne
kan finde hjælp til at håndtere en eventuel rygetrang fx
rygestopkurser, apps eller telefonlinjer.
Effektuering af røgfri skoletid.
Løbende dialog på fælles personalemøder på skolen om
håndhævelse. Emnet tages op et par gange om året.
Dette vil danne en ramme for at tale om eventuelle
udfordringer, der kan opstå undervejs.
Formidling af de gode historier og erfaringer fra skoler, der
har røgfri skoletid.
Evaluering af retningslinjerne for røgfri skoletid og røgfri
arbejdstid.

Lærerne

Skolelederne

Forvaltningen
Børn, Uddannelse og
Sundhed
Sønderborg Kommune

