Politik for Tobaksfri skoletid FGU Sønderjylland
FGU Sønderjylland vil aktivt arbejde for at skabe rammer for, at eleverne kan danne sunde
fællesskaber samt træffe de gode valg for deres fremtid.

Formål med Tobaksfri skoletid
Overordnet er formålet at leve op til lovgivningen om røgfri skoletid for elever på
ungdomsuddannelser fra den 1. august 2021. https://sum.dk/Media/B/9/04-FAKTAARK-Roegfriskoletid.pdf
Derudover er FGU Sønderjylland tobaksfri af følgende årsager:
• Vi ønsker at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere
• Vi ønsker at støtte op om det nationale projekt ”Røgfri fremtid”, hvor ingen børn og unge
ryger i 2030. Forskning viser, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en
ungdomsuddannelse.
• FGU er en Forberedende Grunduddannelse, hvor vi forbereder elever til uddannelse og
arbejdsmarked, der er tobaksfrie

Rammesæt
Tobaksfri skoletid gælder for alle, både elever, medarbejdere og besøgende, og inkluderer alle
former for tobaksmidler, e-cigaretter og snus. FGU Sønderjylland er tobaksfri både ude og inde.
Tobaksfri skoletid betyder:
• at man ikke må ryge i skole-/arbejdstiden. (Med skoletid menes også erhvervstræning,
virksomhedsbesøg, ture ud af huset eller lignende)
• at man ikke må ryge på skolens område heller ikke udenfor skole-/arbejdstid
Ved særlige begivenheder udenfor skole-/arbejdstid aftales dispensationsmuligheder med
skoleleder.

Støtte
Vejen til tobaksfrihed kan være vanskelig, og FGU Sønderjylland ønsker i samarbejde med
elevrådene at understøtte processen.
• Hvis man er forbruger af tobak og ønsker at stoppe hermed, tilbyder FGU Sønderjylland i
samarbejde med hjemkommune hjælp til rygestop

Revideret den 19.05.2021

•

Man kan også få støtte og vejledning til at overholde tobaksfri skoletid, selvom man ikke
ønsker at stoppe helt med tobakken. Der vil være støtte til at holde pause på nye, anderledes og
aktive måder. Der vil være mulighed for diverse former for ”nødhjælp” til at tage den akutte
forbigående rygetrang i form af f.eks. stressbolde eller pastiller og tyggegummi uden nikotin
eller lignende

Rolle- og ansvarsfordeling
Alle ansatte i FGU Sønderjylland har et medansvar i forhold til at håndhæve tobaksfri skoletid. I
tilfælde, hvor ansatte ser elever, der bruger tobak i skoletiden/på skolens område, har den ansatte
pligt til at reagere. Alle ansatte i FGU Sønderjylland skal benytte sig af nedenstående handlinger og
sanktioner.
Der vil i alle faser være fokus på de pædagogiske aspekter, aftaler om støtte og læringsmuligheder.

Handlinger og sanktioner ved overtrædelse af rammesætning
1. overtrædelse af tobaksfri skoletid
Hvis en elev gør brug af tobak i skoletiden, bedes vedkommende stoppe hermed, og der
indhentes kontaktoplysninger på eleven. Kontaktlæreren kontakter eleven med henblik på støtte
og vejledning til at imødekomme skolens rammesætning om tobaksfri skoletid. For elever under 18
år orienteres den/de, som har forældremyndigheden.
2. overtrædelse af tobaksfri skoletid
Ved 2. overtrædelse af Tobaksfri Skoletid indkaldes til en samtale med skoleleder (og
kontaktlærer). Der bliver lavet et notat fra samtalen, som eleven får en kopi af. Notatet gemmes i
FGUplaner og eleven modtager en mundtlig advarsel. Der gives en mundtlig vejledning til at
imødekomme skolens rammesætning om tobaksfri skoletid, og eleven informeres om
konsekvenserne, hvis overtrædelsen sker igen. For elever under 18 år orienteres den/de, som har
forældremyndigheden.
overtrædelse af tobaksfri skoletid
Ved 3. overtrædelse af Tobaksfri Skoletid indkaldes til en samtale med skoleleder (og kontaktlærer
og/eller vejleder). Der bliver lavet et notat fra samtalen, som eleven får en kopi af. Notatet gemmes
i FGUplaner og eleven modtager en skriftlig advarsel. Eleven sendes hjem med oplysning om
løntræk resten af dagen. Der gives en mundtlig vejledning til at imødekomme
skolens rammesætning om tobaksfri skoletid og informeres om konsekvenserne, hvis overtrædelsen
sker igen. Vejleder informerer repræsentant for UU-vejledningen i kommunen. For elever under 18
år orienteres den/de, som har forældremyndigheden.
overtrædelse af tobaksfri skoletid
Ved 4. overtrædelse af Tobaksfri Skoletid indkaldes til en samtale med skoleleder (og kontaktlærer
og/eller vejleder). Man bliver hjemsendt midlertidigt fra skolen i 2 dage den dag, hvor det sker samt
den efterfølgende dag, og fraværet noteres som ikke-godkendt fravær. Der bliver lavet et notat fra
samtalen, som eleven får udleveret en kopi af. Notatet bliver gemt i FGUplaner. Vejleder
informerer repræsentant for UU-vejledningen i kommunen. For elever under 18 år orienteres
den/de, som har forældremyndigheden
5. overtrædelse af tobaks skoletid
Ved 5. overtrædelse af Tobaksfri Skoletid indkaldes til en samtale med skoleleder (og kontaktlærer
og/eller vejleder). Uddannelsesforløbet afbrydes. Der bliver lavet et notat fra samtalen, som eleven
får en kopi af. Notatet gemmes i FGUplaner. Vejleder informerer repræsentant for UUvejledningen i kommunen. For elever under 18 år orienteres den/de, som har forældremyndigheden
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Evaluering/revision
Ved sidste elevrådsmøde i hvert kalenderår evalueres politikken.
Ved første SU-møde i hvert kalenderår evalueres og evt. revideres politikken.

Revideret den 19.05.2021

