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Røgfri skole- og arbejdstid
På Randers Social- og Sundhedsskole vil vi gerne være et sundt
og levende uddannelsessted, som er med til at understøtte
gode vaner og sund livsstil hos alle elever, kursister og
ansatte. Derfor har vi indført røgfri skole- og arbejdstid fra 1.
august 2018.
Røgfri skoletid betyder konkret, at det ikke er tilladt at ryge i skoletiden, undervisningstiden og arbejdstiden - det vil sige, fra vi møder ind, til vi får fri.
Det gælder både på skolens arealer og uden for skolens område. Dette gælder
for elever, kursister, ansatte og besøgende på skolen. Skolens arealer er også
røgfri før og efter skole- og arbejdstid.

Hvorfor røgfri skoletid?
•

•

•
•

Øget sundhed
Først og fremmest bidrager røgfri skoletid til en bedre sundhed for alle på skolen.
Desuden fjerner vi rygningen som det sociale omdrejningspunkt. Vi ønsker ikke, at
vores elever og kursister begynder at ryge eller bliver fastholdt i rygning, fordi det er
hyggeligt at mødes omkring cigaretter.
Samarbejde med et røgfrit arbejdsmarked
Vores samarbejdskommuner og Region Midtjylland har allerede indført røgfri arbejdstid. Som skole hjælper vi eleverne ved at gøre dem klar til at komme ud på arbejdspladser med røgfri arbejdstid. Samtidig bakker vi op om arbejdsmarkedets røgfri
politik ved også at indføre røgfri undervisningstid for kursister på efteruddannelse hos
os.
De unges ønske
Undersøgelser viser, at 67-83 % af landets unge elever mener, røgfri skoletid er en 		
god idé.
Minimeret rygning
Forskning viser, at omfattende rygeregler mindsker antallet af rygere på en skole. Det
skyldes, at rygningen ikke længere er synlig, og at elever samt kursister oplever
mindre pres for at tilpasse sig dem, der ryger. Desuden kan elever, der ønsker at
stoppe med at ryge, langt lettere holde fast i den beslutning.
Positive erfaringer
Der er allerede to social- og sundhedsskoler i Danmark, der har indført røgfri skoletid,
og de foreløbige resultater peger på, at det hjælper elever og kursister med at ryge
langt færre cigaretter.

Det betyder det for dig
som elev:

Det betyder det for dig
som kursist:

Er du elev på skolen har det
følgende konsekvenser, hvis du
ryger i skoletiden:

Er du kursist på skolen har det
følgende konsekvenser, hvis du
ryger i undervisningstiden:

#1 Mundtlig advarsel

#1 Mundtlig henstilling

Hvordan hjælper vi hinanden?

#2 Skriftlig advarsel

#2 Din arbejdsgiver vil blive
kontaktet

•

#3 Overskridelse af rygeforbudet
kan få indflydelse på dine muligheder for at gennemføre dit kursus/
efteruddannelse.

•

#3 Gentagne overskridelser af
rygeforbudet vil blive betragtet som
en overskridelse af skolens ordensregler. Det vil få indflydelse på dit
uddannelsesforløb.
NB! Hvis du som elev er i et ansættelsesforhold, vil din arbejdsgiver
bliver kontaktet

•

•

Kursus i rådgivning
Nogle af skolens medarbejdere har været på kursus i rådgivning med henblik på at
kunne støtte og hjælpe vores elever og kursister i at håndtere en røgfri skoledag.
Hjælp til rygestop
Skolen vil desuden oplyse om muligheder for hjælp til rygestop eller til at
ryge mindre, bl.a. et særligt tilbud fra Stoplinien, hvor eleven eller kursisten kan
sende en sms med teksten ’rygestop fokus’ til 1231. Herefter ringer en rygestoprådgiver
eleven eller kursisten op inden for en uges tid. Desuden findes app’en XHALE, som 		
Kræftens Bekæmpelse har udviklet til unge.
Brug din arbejdsgiver
Du kan også få hjælp til røgfri skole- og arbejdstid hos din arbejdsgiver.

