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Rygepolitik 

Sundhed prioriteres højt på FGU Vendsyssel, og rygepolitik er derfor et væsentligt element. Jf. rygeloven, 

skal det sikre, at alle unge ikke konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer, tobakssurrogater 

eller urtebaserede rygeprodukter. Dette omfatter også FGU skolerne. 

Ligeledes foreskriver rygeloven, at der skal udarbejdes en rygepolitik på alle uddannelsesinstitutioner.  

Fra august 2022 er FGU Vendsyssel røgfri i skole og der må slet ikke ryges på matriklen. Det betyder, at 

eleverne, lærerne og andre ikke må ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de forlader skolens område. 

Røgfri skoletid betyder, at elever og personale ikke må ryge, dampe, tage snus eller bruge andre tobaks- og 

nikotinprodukter i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen. Dermed er rygning ikke længere en del 

af det sociale liv i pauserne, og det medvirker antageligt til, at færre børn og unge på sigt vil begynde at 

ryge. 

Formål 
Formålet med rygepolitikken er at sikre, at rygeloven overholdes og at alle, der færdes på FGU Vendsyssel, 

kan færdes i et tobaksfrit miljø. 

Ved at indføre røgfri skole ønsker FGU Vendsyssel at sikre et miljø, hvor elever ikke begynder at ryge som 
konsekvens af, at de ser andre elever og skolens medarbejdere ryger. At indføre røgfri skole kan desuden 
være med til at minimere elevernes risiko for senere udvikling af alvorlige livsstilssygdomme herunder 
hjerte-kar-sygdom, diabetes og kræft. 

FGU Vendsyssel indfører rygepolitik på følgende baggrund: 

1. Det er et lovkrav, at der indføres en rygepolitik på alle FGU-skoler i Danmark og at skolerne er 
røgfrie. 

2. FGU Vendsyssel ønsker at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere. Dette 
omfatter også at ingen skal ryge eller udsættes for passiv rygning. 

3. Vi ønsker at støtte op om, at færrest muligt af vores elever påbegynder rygning. 
4. FGU Vendsyssel ønsker at bidrage til, at dem der ønsker det, kan få hjælp til at stoppe alt rygning. 

Målgruppe, roller og ansvar 
Rygepolitikken omfatter alle elever og alle ansatte på FGU Vendsyssel i den periode, hvor de færdes på FGU 

skolerne. Yderligere gælder rygepolitikken for gæster på skolen. 

Det er ledelsens ansvar at tilse, at rygepolitikken overholdes og at alt personale bakker op herom og har 

basale færdigheder til at understøtte reglerne omkring rygepolitikken. 

Rygestop er et fælles ansvar. 
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Rygepolitik 

Retningslinjer og rammer 
FGU Vendsyssel skal være en røgfri skole. Hermed menes, at der på skolen matrikel ikke tolereres nogen 

brug af tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter. Røgfri skoletid betyder, at eleverne og personale ikke 

må benytte nogle af de ovenfor nævnte produkter i skoletiden – heller ikke selvom de forlader skolens 

område i løbet af dagen.  

Rygepolitikken gælder også under kørsel i FGU´s biler i skole/arbejdstiden eller ved fælles kørsel i private 

biler. 

For at understøtte den røgfrie skole, skal der løbende opsættes informationsmateriale på skolerne, og hver 

skole har egen rygestop rådgiver. Rygestop rådgiverne har gennemgået et modul i Individuel Rådgivning 

under Røgfri Uddannelses hos Kræftens Bekæmpelse. Modulet hedder Individuel rådgivning.  

Det skal altid være muligt for elever og ansatte at få rådgivning i at stoppe med at ryge. 

Personalet kan søge om økonomisk tilskud til andre rygestopaktiviteter op til kr. 400 pr. medarbejder. 

Rygepolitikken gælder både i skolens normale åbningstid og ved anvendelse af skolen lokaler efter normal 

åbningstid som eks. ved fester eller weekendarrangementer.  

Hjælp til overholdelse 
Generelt gælder, at der skal sikres, at der anvendes en anerkendende og nysgerrig tilgang til rygestop og til 

at skabe et røgfrit miljø på FGU Vendsyssel. Alle medarbejdere og ledere følger op på at støtte både 

kollegaer og elever i at holde op med at ryge eller at fastholde at være ikke rygere. Specielt for elever 

gælder, at der skal tilbydes alternativer til rygning i pauserne. Dette kan være igennem et inkluderende 

ungemiljø og igangsættelse af fælles aktiviteter. Rygestop rådgiverne taler løbende med deres skoleleder 

om, hvad der let og billigt kan etableres eller indkøbes til pauseaktiviteter.  

Elever 
Nye elever orienteres ved indskrivningen om, at FGU Vendsyssel er en røgfri skole.  

Vejlederen får viden under indskrivningssamtalen om, hvorvidt den nye elev er ryger. 

Kontaktlæreren skal støtte og bruge tid på at tale med eleven om det og involvere holdet 

Rygestoprådgivere kan rådgive kontaktlærere og tilbyde eleven samtale. 

I starten er det et fast punkt på personalemøderne – hvordan løser vi at være røgfri skoletid? 

Elevrådene skal drøfte røgfri skoletid – hvilke aktiviteter kan aflede rygetrang. 

Rygestop rådgiver på skolen i Frederikshavn Helle G.K sender en samling materialer ud til inspiration og fri 

afbenyttelse på skolerne. 
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Rygepolitik 

Procedure ved rygestop 

Ved eventuel overtrædelse af rygepolitikken blandt skolens elever anvendes følgende sanktioner: 

1.  Den lærer, der ser det først gang, skal kontakte kontaktlæreren, som opretter en note om 

det i UDDATA+ 

Kontaktlæreren tager en samtale med eleven. Ikke en samtale med advarsler men om, røgfri 

skoletid og hvad det betyder for eleven og de konsekvenser det har 

2.  Ved anden overtrædelse er det kontaktlærerens opgave at påpege reglerne overfor eleven 

og igen oprette en note i UDDATA 

3. Ved 3. overtrædelse skal eleven tilbydes al den hjælp, som FGU kan give herunder samtale 

med rygeambassadøren 

Samtale med rygerådgiver skal altid være et tilbud aldrig en straf. 

4.  Ved 4. overtrædelse hjemsendes eleven resten af dagen og blive trukket i skoleydelse for 

resten af dagen. 

5.  Ved 5. overtrædelse hjemsendes eleven resten af dagen og den følgende dag. Eleven bliver 

trukket i skoleydelse. 

Når eleven vender tilbage efter hjemsendelsen møder eleven ind til en samtale med 

skolelederen om sin fremtid på skolen. Eleven skal forholde sig til om han/hun ønsker at 

fortsætte på skolen og efterleve røgfri skole.  

 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med rygereglerne som led i den almindelige kontrol med arbejdsmiljøet. Får 

Arbejdstilsynet en klage om, at rygeloven ikke overholdes på en arbejdsplads, vurderer Arbejdstilsynet 

ligesom ved andre henvendelser, om en klage i det konkrete tilfælde giver anledning til besøg på 

arbejdspladsen. 

Ikrafttræden 
Rygeloven trådte i kraft for FGU-skolerne pr. 1. august 2021. Nærværende rygepolitik træder i kraft 1. 

august 2022. 

Det er vigtigt, at alt personale bakker op om rygepolitikken og at de har fælles basal viden om, hvordan det 

håndteres, hvis elever eller kolleger overtræder rygepolitikken. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Side 4 af 4 

Udarbejdet af: FGU Vendsyssel 

Karen Marie Schytter Jørgen H. Jensens Vej 3 

kms@fguvendsyssel.dk 9800 Hjørring 

2540 1503 Cvr: 39815362 

 

Rygepolitik 

Elevrådet på alle tre skoler skal inddrages i processen med indførelse af røgfri skole. Elevrådet kan bidrage 

med idéer til hjælp til rygestop i hverdagen (eks. oprettelse af en ”Akutkasse” indeholdende eks. 

stressbolde, alm. tyggegummi, pastiller o.l.) eller til alternative former for samvær i pauserne. 

Andre forhold 
Få information om rygestop og fastholdelse på https://stoplinien.dk/ 

 

https://stoplinien.dk/

