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Rygepolitik for FGU Nordvest 
 
Fra 31. juli 2021 er røgfri skoletid et lovkrav for alle elever på ungdomsuddannelser.  
 
Formål 
Sundhed prioriteres højt på FGU Nordvest, og skolen ønsker at være kendt som en uddannelsesinstitution, 
der i dagligdagen tager udgangspunkt i det brede og positive sundhedsbegreb, med fokus på elever og 
medarbejderes sundhed og trivsel.  
 
Mål 
Rygning er sundhedsskadelig og årsag til mange alvorlige sygdomme og lidelser.  
Vi vil med tobaksfri skoletid sikre et miljø, hvor elever ikke begynder at ryge. Forskning viser, at der er 
sammenhæng mellem rygeregler og antallet af rygere blandt elever på en ungdomsuddannelse – jo 
strammere regler, jo færre ryger. Er man ikke begyndt, når man er 18, er det usandsynligt at man begynder.   
 
Tobaksfri skoletid 
 

Hvornår Fra 31/7 2021 gælder tobaksfri skoletid i skole- og arbejdstiden på og udenfor 
skolens matrikel. Det gælder for alle, både elever, ansatte og besøgende.  

Hvad Politikken gælder for alle typer af tobak, herunder e-cigaretter, vandpiber og snus. 

Hjælp Skolen tilbyder hjælp til at gennemføre en tobaksfri skoledag ved at afholde 
samtaler samt laver pauseaktiviteter for alle interesserede elever. Der tilbydes f.eks. 
også slikkepinde ved behov. 

Partnere FGU Nordvest etablerer samarbejde med de omkringliggende kommuners 
rygestoptilbud samt omkringliggende uddannelsesinstitutioner, hvor det er muligt.  

Medarbejdere Alle ansatte har en aktiv rolle og positiv tilgang til at hjælpe vores elever med at 
have en tobaksfri skoledag. Hvis nogen observerer, at en elev har svært ved at 
overholde vores tobaksfrie skole, giver vedkommende besked til elevens 
kontaktlærer, som er behjælpelig med den fornødne hjælp. 

Særligt Vi laver ekstraordinære aftaler om rygning, når der er aktiviteter udover almindelig 
skoletid eller ved særlige skolearrangementer.  

Sanktioner Overskridelse af den gældende rygepolitik for elever vil medføre konsekvenser på 
linje med overtrædelse af FGU Nordvests ”Ordens- og samværsregler”. 

Konsekvenstrappe Ved rygning vil følgende konsekvenstrappe iværksættes: 
1. Samtale med kontaktlærer  
2. Samtale med kontaktlærer  
3. Samtale med skoleleder/vejleder + mundtlig advarsel  
4. Samtale med skoleleder + skriftlig advarsel. KUI involveres.  
5. Hjemsendelse uden løn i 5 dage (jvf. Ordens- og samværsregler) 
6. Udmeldelse  
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