
 

 

Røgfri skoletid for elever i 
Heltidsundervisningen i UngSlagelse 

 

 

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. 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 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. 

 Heltidsundervisningen er 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.  

 

Procedure ved brud på retningslinjen 

For så vidt angår sanktioner over for eleverne ved overtrædelse af retningslinjerne, har 

medarbejdere og ledelse det samme perspektiv, som ved eventuelle overtrædelser af andre givne 

regler.  

 

Alle overtrædelser bliver mødt med en dialog med eleverne, og ved gentagelser bliver forældrene 

og ledelsen inddraget i dialogen. Som udgangspunkt anvendes ikke sanktioner som hjemsendelse, 

dage på tænkepause eller bortvisning.  

 

Overtrædelser kan selvfølgelig være af så grov en karakter, at en dialog ikke rækker, men eleverne 

er visiterede til skoletilbuddet på grund af meget forskelligartede udfordringer, og en dialog med 

ledelsen i forvaltningen har klart peget på, at vi ikke som udgangspunkt bør ekskludere eleverne fra 
vores specialtilbud, men søge at løse eventuelle problematikker i regi af Heltidsundervisningen. 


