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Beslutning
Efterår 2018 

Implementering
Forår 2019

Igangsættelse
August 2019

Forankring
August →

Involverende proces 

HovedMED, sektorMED, lokalMED, 

elevråd og forældre/skolebestyrelser 

involveres forud for politisk 

beslutning om indførelse af Røgfri 

skoletid. 

 

Politisk behandling 

Relevante fagudvalg beslutter på 

baggrund af den involverende 

proces, om de vil anbefale 

Økonomiudvalget at indføre Røgfri 

skoletid. 

 

Politisk beslutning 

Økonomiudvalget beslutter at 

indføre Røgfri skoletid på baggrund 

af anbefalinger fra relevante 

fagudvalg. Røgfri skoletid træder i 

kraft d. 1. august 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Høring 

Retningslinjer for Røgfri skoletid og 

procesplan for indførelse af Røgfri 

skoletid sendes i høring i relevante 

MED-udvalg, elevråd og forældre-

/skolebestyrelser.  

 

Retningslinjer og procesplan 

På baggrund af høringssvarene 

udarbejdes og fastlægges 

procesplan og retningslinjer for 

Røgfri skoletid. 

 

Indsatskatalog 

Der udarbejdes et indsatskatalog til 

skolerne med aktiviteter, som kan 

understøtte implementeringen og 

forankringen af Røgfri skoletid. 

 

Lokal implementeringsplan  

Med udgangspunkt i 

indsatskataloget udarbejder hver 

enkel skole en plan for, hvordan de 

vil arbejde med Røgfri skoletid. 

Relevante parter involveres dvs. 

elever, lærere, forældre m.fl.  

 

Forberedelse og støtte  

Skolerne forbereder og påbegynder 

de indsatser, som man lokalt har 

planlagt ifm. indførelse af Røgfri 

skoletid. Administrationen, Kræftens 
Bekæmpelse og Hjerteforeningen 

kan evt. understøtte, hvis der er 
behov.  

Centralt kick off-arrangement 

Ikrafttrædelsen af Røgfri skoletid 

fejres med et centralt kick off-

arrangement med deltagelse af 

presse, politikere m.fl.  

 

Lokal markering  

Ikrafttrædelsen af Røgfri skoletid 

kan markeres lokalt. Niveauet er op 

til den enkelte skole.  

 

Certificering 

Skoler der ønsker det, kan blive 

certificeret som Røgfri skole. 

Certificeringen kræver, at skolen 

efterlever retningslinjerne for Røgfri 

skoletid og aktivt arbejder for at 

forebygge rygning blandt børn og 
unge.  

Fortsat fokus på Røgfri skoletid 

Der afsættes ressourcer til 

vedvarende fokus på Røgfri skoletid. 

Administrationen, Kræftens 

bekæmpelse og Hjerteforeningen 

understøtter, hvor der er behov.  

 

Løbende status 

Der udarbejdes løbende status på 

arbejdet med Røgfri skoletid, med 

særligt fokus på udfordringer og 

gode erfaringer. 

Statusafhandlingerne bruges dels 

som arbejds- og udviklingsværktøj, 
men også ifm. politisk orientering.   


