FAKTAARK 4

Røgfri skoletid
BAGGRUND
Hvad er røgfri skoletid?
Røgfri skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden – heller ikke selvom de
forlader skolens område i løbet af dagen.
Mange kommuner har allerede indført røgfri skoletid
En række kommuner og grundskoler har valgt at indføre røgfri skoletid. Ifølge Kræftens
Bekæmpelses oplysninger havde 22 kommuner røgfri skoletid for både elever og ansatte
og syv kommuner røgfri skoletid for elever pr. 16. august 2019. Dertil kommer en række
kommuner, hvor enkelte skoler har røgfri skoletid for alle.
Ifølge Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen har 11 erhvervsuddannelser 1 og 14
gymnasiale uddannelse2 indført røgfri skoletid. Hertil kommer, at ni erhvervsuddannelser
og 16 gymnasiale uddannelser har planer om at indføre røgfri skoletid i 2020 og 2021. 3
NUVÆRENDE REGULERING
Røgfri matrikel
Der er i dag forbudt at ryge på matriklerne på skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner
med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der
fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år.
Kravet om røgfri matrikel gælder ikke for øvrige ungdomsuddannelser m.v. fx
erhvervsskoler og FGU-institutioner.
Alle institutioner skal udarbejde en rygepolitik, som blandt andet skal beskrive
konsekvenser ved overtrædelse af rygepolitikken. De lokale rygepolitikker kan indeholde
mere vidtgående rygeregler, end der fremgår af rygeloven.
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Dækker over erhvervsuddannelser og campusfællesskaber
Dækker over gymnasiale uddannelser og campusfællesskaber
3 Kræftens Bekæmpelse, Liste over skoler med roegfri skoletid, november 2019
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TILTAG MED DEN NYE HANDLEPLAN MOD BØRN OG UNGES RYGNING
Nationale regler for røgfri skoletid
Grundskolen
Der indføres krav om røgfri skoletid for eleverne på alle grundskoler, kostskoler, efterskoler
m.v., der har optag af børn og unge under 18 år. For elever på skoler med kosttilbud
(efterskoler m.v.) vil kravet gælde selve skoletiden, mens det overlades til lokal beslutning
at fastsætte evt. regler for rygning i elevernes fritid uden for skolen. Det vil, ligesom i dag,
være op til skolerne at beskrive i rygepolitikken, hvilke konsekvenser det skal have at
overtræde rygepolitikken.
Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter.
Ungdomsuddannelser
Der indføres røgfri skoletid for eleverne på ungdomsuddannelser m.v., der har optag af
børn og unge under 18 år, således at eleverne ikke må ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de
forlader skolens område. Voksenuddannelser omfattes ikke af kravet. Det vil være op til
uddannelsesinstitutionerne at beskrive i rygepolitikken, hvilke konsekvenser det skal have
at overtræde rygepolitikken.
Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter.
Lovkravet om røgfri skoletid for ungdomsuddannelserne skal gælde fra sommerferien 2021,
så institutionerne har mulighed for en løbende indfasning.
Forbud mod salg
Forbud mod salg af tobak, e-cigaretter og andre nikotinprodukter på de samme
uddannelsesinstitutioner
Røgfri matrikel
Alle uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser m.v., der har optag af børn og
unge under 18 år, fx erhvervsskoler og FGU-institutioner omfattes af kravet om røgfri
matrikel, som gymnasierne allerede er det i dag. Dermed må hverken elever, lærere eller
andre ryge på institutionernes område.
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