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Handleplan mod skoleelevers rygning og brug af snus i skoletiden 

 
 
Det sidste års tid kan det konstateres et voksende problem med anvendelse af rusmidler: 
rygning og snus blandt Ørstedskolens unge. På denne baggrund har Ørstedskolen 
opdateret sin handleplan mod rygning.  
 
Handleplan gældende fra d. 1. august 2017. 
 

1. Rygning på Ørstedskolen er forbudt. 
 

             
 
 

2. Uge 33: Alle elever i udskolingen orienteres om rygepolitikken på et stormøde i 
udskolingen med deltagelse af alle lærere, pædagoger, leder og elever. 

 
3. Uge 34-41: Tema om rygning, snus og andre misbrugsproblemer tages op af 

lærere og pædagoger på alle årgange i udskolingen. Der kan eventuelt inddrages 
konsulenter i arbejdet. Alle elever som ryger vil blive tilbudt et ”Rygestop kursus”. 
Skolens lærere, pædagoger og ledelsen udviser skærpet opmærksomhed på om 
der ryges i pauser og i undervisningstiden.  

 
4. Forældreinddragelse: På de fælles forældremøder på årgangene og via 

nyhedsbrevene orienteres skolens forældre om rygepolitikken på Ørstedskolen. 
Forældrene kan også inviteres med til stormødet som er nævnt ovenfor. 
 

5. Sanktioner: 
Eleverne orienteres også om de sanktioner ved overtrædelse af skolens regler ved 
rygning og brug af snus. 

 
• Hvis en elev tages i at ryge på eller udenfor skolens område i skoletiden bliver 

man indkaldt til en samtale med klasselæreren og forældrene orienteres på 
SkoleIntra. 

 
• Ved gentagen overtrædelse indkaldes eleven til en samtale med 

afdelingslederen, klasselæreren og forældrene. 
 

Det står om skoler i rygeloven:  

På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, herunder efterskoler, treårige 
gymnasiale ungdomsuddannelser, anbringelsessteder (døgninstitutioner 
opholdssteder og lignende) mv. for børn og unge under 18 år, må der 
ikke ryges indendørs og udendørs. Rygeforbuddet skal også omfatte 
lærere, pædagoger, forældre og andre, der opholder sig på institutionens 
område. 
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• Hvis ovenstående sanktioner ikke får eleven til at stoppe med at ryge i 
skoletiden vil eleven blive bortvist i op til 14 dage. 

 
• Gentagene overtrædelser af rygepolitikken kan i sidste ende medføre 

bortvisning fra skolen. 
 
Skolen vil i skoleåret 2017-18 og i de følgende skoleår lave forebyggende indsatser som 
fortæller om rygningens sundhedsskadelige virkninger og hvordan man kan få hjælp til at 
stoppe, hvis man er begyndt at ryge. 
 
 
 
Udarbejdet af: 
 
Mette Uth, afdelingsleder udskolingen 
 
Poul Børge Nielsen, skoleleder 
 
 
 
Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 31. maj 2017 
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