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INDFØRELSE AF RØGFRI SKOLETID I SLAGELSE KOMMUNE 

Forslag til retningslinjer for Røgfri skoletid 
 

 

Beslutning i Økonomiudvalget i Slagelse Kommune 
D. 10. december 2018 besluttede Økonomiudvalget i Slagelse Kommune, at indføre 

Røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler fra d. 1. august 2019. Beslutningen 
gælder også kommunens specialskoler, X-class og Ungdomsskolen.  

 
Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for 
skolens matrikel. Dette gælder både for elever, medarbejdere og gæster på skolen. 

Røgfri skoletid går derfor et skridt videre end den nuværende lovgivning (Lov om 
røgfrie miljøer, Lov nr. 512 af 6. juni 2007, samt Lov om elektroniske cigaretter m.v., 

Lov nr. 426 af 18. maj 2016). 
 
Økonomiudvalgets beslutning omfatter ikke medarbejdere ved hjemmearbejde eller 

transporttid til og fra møder i arbejdstiden.  
 

 
Hvorfor Røgfri skoletid? 
De seneste undersøgelser viser, at det går den forkerte vej med unges rygevaner og 

tobaksforbrug. Efter mange års fald i andelen af unge rygere, ser vi nu en stigning, 
hvilket er bekymrende. Ligeledes er de unges forbrug af alternative tobaksformer 

såsom snus, e-cigaretter mm. i fremgang.  
 
Synlig rygning øger sandsynligheden for rygestart hos elever. Tydelige regler og 

rammer for røgfrihed på skolen har i følge forskningen stor betydning for at forebygge 
elevers rygestart. 

 
Røgfri skoletid sætter en ramme for, at ingen ryger i skoletiden og erfaringer fra 

andre skoler viser, at Røgfri skoletid nedbringer antallet af elever der begynder at 
ryge markant. Samtidig skaber en skole med Røgfri skoletid en social kultur, der ikke 
er orienteret omkring rygning. Skolen går derfor forrest og viser, at unge og rygning 

ikke hører sammen, og at den tager ansvar for elevernes sundhed og trivsel.  
 

Røgfri skoletid omfatter også ansatte, gæster og andre medarbejdere som færdes på 
skolerne, da de er vigtige rollemodeller for eleverne. Dels kan det være svært for 
eleverne at forstå, at læreren må ryge når de ikke selv må og samtidig viser skolens 

ansatte, at de bakker op om, at rygning ikke skal være en del af skolens hverdag. 
 

 
Udarbejdelse af retningslinjer for Røgfri skoletid 
Slagelse Kommunes skoler skal være røgfri. Dette gælder både indendørs og 

udendørs, alle døgnets timer, alle ugens dage og hele året rundt. Med Røgfri skoletid 
er det dog ikke kun skolen som matrikel, der skal være røgfri, men også skoletiden.  

 
Røgfri skoletid omfatter både elever, medarbejdere og gæster på skolen. Ved 
medarbejdere forstås alle medarbejdere som færdes på skolen uanset om de er ansat 

på skolen eller ej dvs. både lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, tandplejere, 
servicemedarbejdere, rengøringspersonale m.fl.  
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INDFØRELSE AF RØGFRI SKOLETID I SLAGELSE KOMMUNE 

I det følgende beskrives forslag til retningslinjer for Røgfri skoletid for henholdsvis: 
 

1. Elever 
2. Medarbejdere 
3. Gæster (herunder forældre) 

 
 

Der er tillid til, at både elever, medarbejdere og gæster bakker op om beslutningen 
om Røgfri skoletid, og at retningslinjerne for Røgfri skoletid respekteres og efterleves. 
Efterleves retningslinjerne ikke skal der foreligge en klar anvisning af konsekvenserne. 
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INDFØRELSE AF RØGFRI SKOLETID I SLAGELSE KOMMUNE 

1. Forslag til retningslinjer for elever 
 

Røgfri skoletid betyder, at man som elev på en røgfri skole ikke må ryge eller benytte 
andre former for tobak i løbet af skoledagen, uanset om man er på skolens område 
eller ej. Med andre tobaksformer menes bl.a. e-cigaretter, vandpibe og snus.  

Røgfri skoletid gælder også ved ekskursioner, lejrskoler, skolerejser og andre ture ”ud 
af huset” i skoleregi. Hvis en klasse er på tur flere dage i træk, så må eleverne på 

intet tidspunkt hverken ryge eller benytte andre former for tobak. 
 
Røgfri skoletid omfatter ikke den tid, som en elev bruger på lektier, afleveringer mm. 

efter skoletid, medmindre eleven opholder sig på skolens område eller f.eks. deltager i 
lektiecafé.  

 
Konsekvenser for elever 
Hvis en elev overtræder reglerne for Røgfri skoletid henvises der til ”Bekendtgørelse 

om fremme af god orden i folkeskolen” (Bekendtgørelse nr. 697 af 23/06/2014).  
 

Bekendtgørelsen er tilgængelig på følgende link: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163975 
 

  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163975
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INDFØRELSE AF RØGFRI SKOLETID I SLAGELSE KOMMUNE 

2. Forslag til retningslinjer for medarbejdere 
 

Udkast til retningslinjer for Røgfri skoletid for medarbejdere i Slagelse Kommune 
findes som bilag. 
 

Der gøres opmærksom på, at Røgfri skoletid omfatter alle medarbejdere som færdes 
på skolerne, uanset om de er ansat på skolen eller ej. Røgfri skoletid omfatter derfor 

både lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, tandplejere, servicemedarbejdere, 
rengøringspersonale m.fl.  
 

Medarbejdere som ikke er ansat på skolerne, er dog kun omfattet af Røgfri skoletid, 
når de færdes på eller ved skolen.   
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3. Forslag til retningslinjer for gæster herunder forældre 
 

Røgfri skoletid omfatter alle gæster, der måtte komme på skolerne. Forældre må 
derfor ikke ryge eller benytte anden form for tobak til forældremøder, 
julearrangementer eller lign. uanset om de afholdes på eller udenfor skolens område. 

Ligesom medarbejderne er forældrene vigtige rollemodeller for eleverne.  
 

Aftenskoler, idrætsforeninger og lignende betragtes også som gæster og er derfor 
også omfattet af Røgfri skoletid, når de opholder sig på skolens område.  
 

Konsekvenser for gæster 
Det forventes at alle gæster der færdes på skolerne, overholder retningslinjerne for 

Røgfri skoletid. Overtrædelse af reglerne medfører i første omgang påtale eller 
advarsel. Gentagne overtrædelser kan medføre bortvisning fra skolens område. 
 

 


