Røgfri skoletid for elever på X-clåss
Baggrund
Denne retningslinje er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 10. december
2018 om indførelse af Røgfri skoletid, lovgivningen om Røgfrie miljøer (Lov nr. 512 af 6. juni 2007)
samt lovgivningen om elektroniske cigaretter (Lov nr. 426 af 18. maj 2016).
Retningslinjen er gældende for alle elever på X-class.
Ikrafttræden
Røgfri skoletid træder i kraft d. 1. august 2019. Følgende retningslinje for Røgfri skoletid for elever
på X-class træder ligeledes i kraft d. 1. august 2019 og er besluttet i Lokal-MED d. xx.xx.xxxx. Der
er tillid til, at både elever, forældre og medarbejdere bakker op om Røgfri skoletid.
Formål
Formålet med retningslinjen er at skabe klare rammer omkring Røgfri skoletid for elever på X-class
i Slagelse Kommune. Alle elever, forældre og medarbejdere bør være bekendte med denne
retningslinje og kende konsekvenserne af, at bryde retningslinjerne for Røgfri skoletid.
Rammer for Røgfri skoletid
Alle elever forventes at respektere og efterleve følgende retningslinjer:








Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden, hverken på eller udenfor skolens matrikel.
Ved skoletid forstås den tid som er skemalagt for eleverne dvs. fra eleverne møder ind til
eleverne har fri.
Skoletiden inkluderer også frikvarterer, pauser og eventuelle fritimer.
Røgfri skoletid omfatter ikke den tid, som en elev bruger på lektier, afleveringer el. lign.
efter skoletid, med mindre eleven opholder sig på skolens område f.eks. ved deltagelse i
lektiecafé.
Ved ekskursioner, skolerejser, udflugter mv. af flere dages varighed, må der på intet
tidspunkt ryges eller benyttes andre former for tobak.
E-cigaretter, snus, vandpibe og andre tobaksvarer sidestilles med rygning.
X-class er en Røgfri skole. Dette gælder både indendørs og udendørs, alle døgnets timer,
alle ugens dage og hele året rundt.

Håndhævelse af retningslinjen
Det er medarbejdernes og ledelsens ansvar at håndhæve retningslinjen for Røgfri skoletid.
Medarbejderne og ledelsen har ligeledes ansvar for, at rådgive og vejlede eleverne om mulige
rygestoptilbud og/eller hjælp til at håndtere Røgfri skoletid.
Ved brud på retningslinjerne for Røgfri skoletid, bør nedenstående procedure følges. Proceduren
tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om fremme af god ro og orden i folkeskolen (Bekendtgørelse
nr. 697 af 23/06/2014).
Procedure ved brud på retningslinjen
1. Hvis en elev ikke overholder retningslinjen for Røgfri skoletid, indkaldes eleven og dennes
forældre til en samtale. Formålet med samtalen er at bibringe forståelse for nødvendigheden
af at overholde skolens regler herunder Røgfri skoletid.
2. Ved gentagne brud på skolens regler er medarbejderne og ledelsen i deres fulde ret til at
iværksætte foranstaltninger overfor eleverne. Gentagne brud på retningslinjen for Røgfri
skoletid medfører udelukkelse fra undervisningen i op til 1 uges varighed. Udelukkelse fra
undervisningen er betinget af forudgående meddelelse til den pågældende elevs forældre.
3. Hvis der fortsat opleves brud på reglerne for Røgfri skoletid, på trods af iværksættelse af
ovenstående procedurer, er ledelsen i sin fulde ret til, at udskrive en elev fra folkeskolens
10. klassetrin.

