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Att.  Skolebestyrelser  
 
 

Forberedelser til implementering røgfri skoletid 

 

Kære skolebestyrelse 

 

Et bredt flertal i Folketinget har i december 2019 vedtaget en national 

handleplan for at forebygge rygning blandt børn og unge.  

 

Det betyder, at skoleelever ikke må ryge eller gøre brug af andre tobaksva-

rer som fx e-cigaretter eller nikotinprodukter i løbet af skoledagen.  

 

De nye krav om røgfri skoletid er principielt trådt i kraft, men senest den 1. 

august 2021 skal alle skoler i Ballerup Kommune have implementeret røgfri 

skoletid, inddraget alle relevante parter og revideret skolens ordensregler. 

 

Hvad er røgfri skoletid? 

 

• Røgfri skoletid betyder, at ingen elever må ryge i skoletiden – hver-

ken på eller uden for skolens område. Tobaksforbuddet omfatter også 

e-cigaretter, røgfri tobak (snus og tyggetobak) og vandpibe. 

• Forbuddet gælder også i skolernes fritidstilbud om dagen samt under 

ture, kolonier, lejrture mv.  

• I Ballerup Kommune er klubber kun omfattet af krav om røgfrie ma-

trikler – ikke røgfri klubtid. 

 

BALLERUP KOMMUNE 
   

 

Dato: 4. december 2020 

 

Tlf. dir.: 44772051 

E-mail: rsg@balk.dk 

Kontakt: rikke storgaard 
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Side 2 

 

Hvordan indfører vi røgfri skoletid? 

 

De nye krav om røgfri skoletid stiller en række krav til skolen. Det betyder, 

at alle skoler i Ballerup Kommune skal forberede følgende, så kravet om 

røgfri skoletid kan være helt implementeret den 1. august 2021: 

  

• Udarbejde en ny rygepolitik med klare retningslinjer for, hvordan 

skolen håndterer elever som ryger eller gør brug af nikotinrelaterede 

produkter. 

• Gennemføre en inddragelsesproces i foråret 2021 med elever, foræl-

dre, lærere og skolebestyrelser i forhold til implementeringen af røgfri 

skoletid. 

• Indføre røgfri skoletid. 

 

Hvad er Skolebestyrelsens opgaver? 

 

Håndhævelse af røgfri skoletid ligger inden for rammerne af skolens ordens-

reglement, som angiver retningslinjer for elevers adfærd og skolens håndte-

ring af eventuelt brud på regler. 

 

Udmøntningen af ordensregler samt rygepolitik skal drøftes i skolebestyrel-

serne, således at alle relevante dokumenter er revideret til den 1. august 

2021.  

 

Derudover kan skolebestyrelserne også hjælpe med at inddrage hele skolen 

i både i indførelsen af de nye krav samt understøtte ideer til at styrke ind-

satserne med røgfri skoletid.  

 

 

Hvordan kan forældre bakke op? 

 

Forældrene kan medvirke til at forebygge, at børn og unge begynder at 

ryge ved at snakke om rygning med børnene derhjemme.  

 

På www.snakomtobak.dk kan forældre finde råd og redskaber til, hvordan 

man bedst snakker med børn og unge om rygning. 

 

Derudover har kommunen også en vifte af tilbud til de unge, lige fra ryge-

stopkurser til oplæg i klasserne. Se vedhæftede oversigt over tilbud. 

 

Med venlig hilsen 

Center for Skoler, Institutioner & Kultur 

 

 



 

 

Side 3 

 

Baggrund for beslutningen om røgfri skoletid 

Flertallet i Folketinget er enige om, at skoleelever ikke skal konfronteres med rygning eller anden 

brug af tobaksvarer, e-cigaretter eller nikotinprodukter i løbet af skoledagen – hverken på skolens 

område eller fra deres skolekammerater uden for skolens område. Røgfri skoletid skal have en fore-

byggende effekt i forhold til at modvirke, at børn og unge starter med at ryge. Og det er der flere 

grunde til:  

 

• Efter mange års fald, stiger antallet af unge rygere nu igen, så næsten hver tredje af de 16-

24-årige i dag ryger dagligt eller lejlighedsvist.  

• Fire ud af fem rygere startede, før de blev 18 år.  

• Jo yngre man er, når man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver af-

hængig. 

• Andelen af unge, der ryger, er markant højere i Danmark sammenlignet med vores nordiske 

naboer 

• Næsten hvert tredje dødsfald i Danmark kan relateres til rygning, og storrygere dør i gen-

nemsnit 8-10 år tidligere end folk, der aldrig har røget.  

 

 

 


