
 

 

Røgfri skoletid for unge i Ungdomsskolen 
 

 

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 unge i ungdomsskolens fritidsdel, herunder unge der går i 

ungdomsskolens ungdomsklub og deltager i intensive læringsforløb, studierejsermm.  

 

Ikrafttræden 

Røgfri skoletid træder i kraft d. 1. august 2019. Følgende retningslinje for Røgfri skoletid for alle 

unge i ungdomsskolens fritidsdel, herunder unge der går i ungdomsskolens ungdomsklub og 

deltager i intensive læringsforløb, studierejser og lignende træder ligeledes i kraft d. 1. august 2019 

og er besluttet i Lokal-MED d. 12.09.2019. Der er tillid til, at både unge, forældre og medarbejdere 

bakker op om Røgfri skoletid. 

 

Formål 

Formålet med retningslinjen er at skabe klare rammer omkring Røgfri skoletid for alle unge i 

ungdomsskolens fritidsdel, herunder unge der går i ungdomsskolens ungdomsklub og deltager i 

intensive læringsforløb, studierejser og lignende. Alle unge, forældre og medarbejdere bør være 

bekendte med denne retningslinje og kende konsekvenserne af, at bryde denne. 

 

Rammer for Røgfri skoletid  

Alle unge forventes at respektere og efterleve følgende retningslinjer: 

 

 Det er ikke tilladt at ryge i den tid den unge deltager i undervisning/aktivitet i 

ungdomsskoleregi herunder klubaktiviteter og intensive læringsforløb, studierejser mm., 

hverken på eller udenfor den matrikel hvor undervisningen/aktiviteten afholdes, og gælder i 

tidsrummet hvor aktiviteten/ undervisningen foregår. Dette gælder fra de unge møder ind 

og indtil undervisningen/aktiviteten er slut.  

 E-cigaretter, snus, vandpibe og andre tobaksvarer sidestilles med rygning. 

 Ungdomsskolen / klubben ligger alle på matrikler tilhørende Slagelse kommune, hvorfor 

ovenstående gælder for alle ungdomsskolens aktiviteter 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, påtales dette og nærmeste 

leder orienteres.  

2. Ved gentagelse kontaktes forældrene for at bibringe forældre og den unge forståelse for 

nødvendigheden af at overholde reglen for Røgfri skoletid, samt konsekvenser ved 

yderligere gentagelse.  

3. Ved gentagne brud på retningslinjen for Røgfri skoletid medfører udelukkelse fra 

ungdomsskolens hold/aktiviteter – forældre orienteres pr. brev via eboks. 


