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Tobakspolicy

Ett av skolans mål är att erbjuda en tobaksfri miljö för alla som vistas på skolans område. Skolan har
som avsikt att erbjuda de elever och den personal som vill sluta röka eller snusa hjälp att nå ett tobaksfritt liv. Tobakspolicyn som även innehåller handlingsplan gäller såväl elever som personal, med
utgångspunkt att skapa en god arbetsmiljö för alla och förebygga de hälsorisker som tobak innebär.
Genom förebyggande åtgärder vill skolan minska elevernas och personalens tobaksanvändning och
förebygga att nya elever börjar röka eller snusa.

Vad gäller enligt lag?

Det är förbjudet att röka på skolans område. (§ 2 Tobakslagen 1993:581 ).

Lundsbergs skolas mål

Skolan har valt att arbeta bredare än det tvingande lagrummet och målet är att erbjuda en
helt tobaksfri miljö för alla som vistas på skolans område och därmed främja en god hälsa
bland elever och personal.

Skolans tobaksförebyggande arbete

Rektor är ansvarig för att det tobaksförebyggande arbetet genomförs.

Inledande information

Elever och vårdnadshavare informeras om skolans tobakspolicy i samband med skolstarten i
åk 9 samt åk 1 på gymnasiet. Elever som börjar på skolan vid andra tidpunkter får
tillsammans med vårdnadshavare information om denna policy i samband med
inskrivningen på skolan.
Vid nyanställning informeras den nya medarbetaren om skolans tobakspolicy samt det
ansvar som det medför för den enskilde medarbetaren.

Fortlöpande arbete

På de föräldramöten som skolan anordnar skall tobakspolicyn tas upp med elever och
föräldrar. Vid hälsobesöket hos skolhälsovården för elever i åk 1 tas även tobaksfrågan upp i
förebyggande och hälsofrämjande syfte. Lärarna har ett ansvar att i sin pedagogiska
verksamhet att diskutera tobakens skadeverkningar med eleverna och motivera eleverna till
att avhålla sig från tobak. Tobaksfrågor uppmärksammas då på ett sådant sätt att eleverna
stärks i sin förmåga att säga nej till alla former av tobak. Skolans medarbetare är bärare och
spridare av förhållningssätt kring tobaksbruk. Det är därför viktigt att diskussioner förs
regelbundet, där medarbetarna tillsammans diskuterar former för bemötande av elever och
kolleger som använder tobak inom skolans område. Elevhälsan arbetar med planering av
övergripande hälsofrämjande aktiviteter som exempelvis arbetet med att uppmärksamma
tobaksfria veckan som infaller under vecka 47 varje år.

Utvärdering och utveckling

I slutet av varje vårtermin utvärderar elevhälsan årets arbete och planerar för nästa läsår.
Utvärdering sker genom enkätundersökning både till elever och personal. Arbetet
utvärderas även genom löpande gruppsamtal och enskilda samtal.

Handlingsplan

Denna handlingsplan har för avsikt att förklara och förtydliga åtgärderna som sker efter upptäckt av
tobaksanvändande i strid med denna policy.

Bemötande av elever

Det åligger alla medarbetare på skolan att:
•
•
•

Upplysa elev som använder tobaksprodukter om att det inte är tillåtet.
Meddela eleven att vederbörandes elevhem kommer att kontaktas.
Rapportera till aktuellt elevhem.

Åtgärder i nästa steg:
•
•
•

Elevhemsföreståndare i tjänst kontaktar elevens vårdnadshavare.
Elevhemsföreståndare i tjänst sänder rapport till skolsköterskan som kallar eleven för
samtal om tobak.
Framtagande av enskild plan för eleven utförs hos skolsköterskan.
o Elever under 18 år har möjlighet till hälsosamtal där skolan avser att
samarbeta tätt med vårdnadshavare och göra en plan som sedan följs upp och
utvärderas.
o Elever över 18 år har möjlighet till hälsosamtal, samarbetet med föräldrar sker
i den mån den myndige eleven önskar. Även här görs en plan som följs upp
och utvärderas. För elever fyllda 18 år finns dessutom möjlighet för
tobaksavvänjning under en inledningsperiod via skolsyster.

•
•

Vid upprepad förseelse tar elevhemsföreståndaren som är i tjänst en ny kontakt med
förälder. Eleven tilldelas ytterligare erinran.
Vid återupprepad förseelse träder det upprättade boendeavtalet för internatelever i
kraft.

Bemötande av personal

Personal på skolan erbjuds i de fall de önskar avsluta sitt tobaksanvändande för
tobaksavvänjning i samarbete med företagshälsovården.
Vid påträffande av kollega som röker eller snusar på skolans område hänvisas det till att
skolan är ett tobaksfritt område i enlighet med rådande tobakspolicy och att rökförbud
dessutom råder enligt tobakslagen. Personal som brukar tobak i strid med denna policy
riskerar åtgärder reglerade i anställningsavtal och där tillhörande kollektivavtal.

Förtydliganden

Sedan policyns ikraftträdande har frågor uppkommit både från elever och personal. Skolan
har därför valt att svara på några av flest återkommande frågorna direkt i det här avslutande
avsnittet av policyn.
1. För vem gäller policyn?
Tobakspolicyn gäller samtliga som befinner sig på skolans område, elever, personal
samt gäster. Oavsett ålder och oavsett tid på dygnet.
2. Hur stort är skolans område?
Skolans område är all den miljö där elever kan tänkas vistas i. (Skolans område
innefattar dock ej hyresgästers trädgårdar.)
3. Varför anvisas tobaksanvändare inte till andra platser?
Skolan får, enligt lag, inte ha anvisade platser för bruk av tobak eller hänvisa personal
och elever till platser där bruk av tobak får ske.
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