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Røgfri skoletid-arbejdsgruppe - medarbejdere 

Medlemmer: SU (3), UPU (2), AMU (1) samt formand (komm.konsulent) 

Arbejdsgruppen har to primære arbejdsområder: 

• Udarbejde røgfri politik inkl. sanktioneringsprocedure ved overtrædelse af røgfri skoletid. 

• Informere, involvere, engagere m.m. skolens medarbejdere i implementeringen af røgfri skole- og 

arbejdstid.  

 

Røgfri skoletid-arbejdsgruppe - kursister 

Medlemmer: Kursistråd (4) og yderligere kursister (3) samt tovholder (komm.konsulent) 

Arbejdsgruppen har to primære arbejdsområder: 

• Komme med forslag til indretning af pauseområder og pauseaktiviteter (herunder ny indretning af 

de nuværende rygeområder) mhp. at give rygere/potentielle rygere en social ramme i hverdagen, 

som kan fungere som positivt og brugbart alternativ til den sociale ramme rygning kan være.  

• Komme med input ift. sanktioneringsprocedure ved overtrædelse af røgfri skoletid. 

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Folkesundhed Aarhus: 

• Tilbud om rygestopforløb for kursister og ansatte både før og efter sommerferien. 

• Deltagelse på personalemøder for sammen med ledelsen at fokusere på, hvordan vi som skole (i.e. 

alle ansatte på skolen) kan skabe de bedste betingelser for at informere om/håndhæve røgfri 

skoletid. 

• Sparringspartner ift. implementering af røgfri skoletid på skolen. 

Kræftens Bekæmpelse: 

• Sundhedsformidlere: Rygestopevents på skolen i uge 39, 41 og 43. 

• Uddannelse af 2 x studievejledere (2-dageskursus) til at håndtere ”røgfri samtaler” som 

støtteforanstaltning for kursister, der er i fare for udmelding pga. overtrædelse af lov om røgfri 

skoletid.  

• Diverse plakater, postkort m.m. med tilbud om hjælp til rygestop. 

 

 



Tilbud om hjælp til rygestop: 

• 5-ugers forløb for hhv. medarbejdere og kursister i maj/juni samt 5-ugers forløb for kursister i 

september/oktober (v/Folkesundhed Aarhus). 

• Hvis man gerne vil have hjælp til at stoppe med at ryge, kan man henvende sig i receptionen og få 

anvisninger til, hvor og hvordan man kan komme i gang med det. 

  

Kommunikation/information  

Info om røgfri skoletid samt muligheder ift. rygestop følgende steder (udvalgte områder): 

• Optagelsesbreve til kommende kursister.  

• Site på hjemmesiden (fast røgfri skoletid-ikon på forsiden af hjemmesiden, hvorfra der linkes til 

sitet) 

• Midlertidig skiltning på skolen: I de eksisterende rygeområder, i venteområdet ved 

studievejledningen, på infoskærme, A-skilte ved indgang A og B, ved indgangen til alle niveauer i 

Tårnet.  

• Skolens digitale platforme, info til nye kursister-materialer m.m. 

• Røgfri skoletid-mailsignatur (obligatorisk for studievejledere) 

 

Ifm. opstarten efter sommerferien vil der være særlig fokus på at synliggøre og formidle, at skolen er 

omfattet loven om røgfri skoletid. 

 

Røgfri skoletid-ambassadører  

En gruppe af ansatte skal i perioden fra kursusstart i august og frem til efterårsferien rundere omkring 

skolen og nærmeste nabolag med følgende to hovedopgaver: 

• informere skolens kursister om, at de ikke må ryge i løbet af skoledagen 

• hjælpe kursister, der ryger i skoletiden, med ikke at blive omfattet af den sanktionering, der vil 

træde i kraft ved gentagne overtrædelser af røgfri skoletid jf. skolens Røgpolitik: 

 

Tilrettet Røgfri politik - Google Docs 

 

Naboer: 

Naboerne informeres skriftligt om røgfri skoletid og de mulige konsekvenser heraf med rygere i gaderne 

omkring skolen.  

For at imødekomme problematikken inviteres naboerne desuden til et dialogmøde her før sommerferien. 

Efter sommerferien etableres en hotline til skolen i form af en mailadresse + skolens hovednummer samt 

nummeret på en akuttelefon, som man vil kunne gøre brug af de første tre uger af skoleåret, hvis man som 

nabo generes af hvad man formoder er grupper af rygende kursister fra Aarhus HF & VUC.. 

 

https://docs.google.com/document/d/10rYTh6U2lMsVhbdNWzlpMv9XMu6pKrX7krK3IJB8_Po/edit

