
Røgfri politik

Det er politisk besluttet, at der fra 31. juli 2021 indføres røgfri skoletid på Aarhus HF & VUC.
Som en konsekvens af lov om røgfri skoletid, har skolens ledelse besluttet, at der på Aarhus HF
& VUC også indføres røgfri arbejdstid.

● Røgfri skole- og arbejdstid omfatter alle kursister, ansatte og gæster på skolen.
● Røgfri skole- og arbejdstid betyder, at der ikke må ryges (tobak og e-cigaretter) og

anvendes tobaksprodukter (bl.a. snus) i skole- og arbejdstiden - hverken på eller uden
for skolens område.

● Røgfri skole- og arbejdstid gælder i udgangspunktet i tidsrummet kl. 7.30-16.30, men
også øvrige tidspunkter, man måtte have undervisning / være på arbejde.

Formålet med røgfri skoletid:

● Skolen etablerer rammer, der fremmer kursister og ansattes sundhed og trivsel,
herunder beskytter kursister mod at begynde at ryge.

● Ingen kursister lærer at ryge/anvende tobaksprodukter i skoletiden.
● Ingen kursister eller ansatte udsættes for passiv rygning eller oplever rygning i løbet af

en skole- eller arbejdsdag.

Arbejdet med røgfri skoletid understøttes af konkrete aktiviteter med fokus på:

● tilbud om hjælp til rygestop i skoletiden for kursister og ansatte, der ønsker det
● hjælp til at håndtere rygetrang i skole- og arbejdstiden
● aktive pauser og forbedret studiemiljø
● synlighed og kommunikation om røgfri skole- og arbejdstid.

Sanktioneringsprocedure ift. kursister ved overtrædelse af røgfri skoletid:

Overtrædelse af røgfri skoletid medfører konsekvenser i denne rækkefølge:

● Første overtrædelse: Mundtlig advarsel. Reglerne gennemgås og indskærpes over for
kursisten.

● Anden overtrædelse: Mundtlig advarsel. Overtrædelsen registreres i Ludus.
● Tredje overtrædelse: Skriftlig advarsel. Kursisten indkaldes til ’adfærdssamtale’ hos

uddannelsesleder. Overtrædelsen registreres i Ludus.
● Fjerde overtrædelse: Midlertidig bortvisning i op til 10 dage. Kursisten indkaldes til

’adfærdssamtale’ med uddannelsesleder. Overtrædelsen registreres i Ludus.
● Femte overtrædelse: Permanent Bortvisning fra skolen.

Gældende for alle fem punkter i sanktioneringsproceduren: Der anvises tilbud om hjælp og
støtte til rygestop.
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Rolle- og ansvarsfordeling ifm. håndhævelse af røgfri skoletid ift. kursisterne

● Alle skolens ansatte har et medansvar i forhold til at håndhæve røgfri skoletid. I de
tilfælde, hvor man som ansat ser kursister, der ryger i skoletiden, har den ansatte pligt til
at reagere ved at påpege, at Aarhus HF & VUC er omfattet af lov om røgfri skoletid.

● Udvalgte ansatte håndhæver røgfri skoletid på skolens område og nærområder i
pauserne.
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