
Fælles fodslag 
En vellykket indførelse af røgfri skoletid hjælpes godt 
på vej, når skolens ansatte og elever bliver taget med 
på råd. Nogle kan være i tvivl om, hvad der forventes af 
dem, og andre kan have gode idéer til processen. Brug 
tid på personalemøder til at drøfte, hvordan I griber ek-
sempelvis pausekultur og håndhævelse an. Brug også 
gerne tid på elevrådsmøder, hvor elever kan komme 
med deres bud på, hvordan I bedst understøtter dem i 
at være fri af tobak. 
Læs hvordan andre skoler har inddraget personalet.
Se hvordan Danske Skoleelever arbejder med røgfri sko-
letid

Røgfri skoletid bør omfatte ansatte 
Røgfri Fremtid anbefaler, at røgfri skoletid også omfatter 
skolens ansatte, så de får røgfri arbejdstid. På den måde 
bakker de ansatte op om, at elever ikke ryger og viser 
dem vejen, som skolen gerne vil lære dem at gå.
Læs mere om røgfri arbejdstid her.

Hjælp til elever
Ligesom skolen gør på andre områder, er det vigtigt at gå 
i dialog med elever, som bryder reglerne. Spørg den en-
kelte elev, hvad der kan hjælpe ham eller hende gennem 
en skoledag uden tobak. Inddrag forældre, hvis deres 
barn bryder reglerne. Kræftens Bekæmpelses app Xhale 
kan hjælpe elever, der er afhængige af rygning eller snus. 
Bestil postkort mv. om Xhale her.

Kommunikation til forældre 
Forældre skal vide, hvad røgfri skoletid betyder, og hvad 
der forventes af dem. Forældre kan i høj grad være med 
til at forebygge, at deres barn begynder at ryge. Gå i dia-
log med forældrene om den rolle, de kan spille bl.a. ved at 
bakke op om røgfri skoletid og tale med deres barn om 
tobak. Det kan f.eks. ske på forældremøder og via Aula. 
Se Røgfri Fremtids materiale til forældre her.

Undervisningsmateriale 
Med Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale 
Gå op i Røg får elever kompetencegivende undervisning 
om rygning og tobak inden for en række fag, bl.a. dansk, 
samfundsfag, geografi, matematik og det obligatoriske 
emne sundhed, seksualitet og familiekundskab. Materi-
alet starter en dialog om tobak og kan understøtte for-
ståelsen af, hvorfor der er indført røgfri skoletid ved lov.
Se undervisningsmaterialet her. 

Få besøg af frivillige
Kræftens Bekæmpelse uddanner frivillige sundhedsfor-
midlere, som kommer på besøg i 7.-9. klasser og får ele-
verne i dialog om emnet tobak.
Læs mere og book et besøg her. 

Gode råd og materialer 
til røgfri skoletid

Lovgivningen 
Fra 1. januar 2021 er røgfri skoletid besluttet 
ved lov. Det betyder, at elever ikke må ryge, 
dampe, tage snus eller bruge andre tobaks- og 
nikotinprodukter i skoletiden – hverken på eller 
uden for matriklen. 

»Jeg var bekymret for, at lærerne skulle 
bruge deres tid på at være politimænd, 

men det er gået langt bedre, end vi 
havde forventet.«

Skoleleder

»Lederen tager kontakt til forældrene, og 
der indkaldes til møde. Og det er foregået 

fuldstændig fredeligt også fra elevernes 
side. Der er også eksempler, hvor foræl-

drene ikke ved, at børnene ryger, og de vil 
jo gerne vide det og inddrages.«

Skoleleder, Kulsbjerg Skole

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden dannede i 2017 partnerskabet 
Røgfri Fremtid, der arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030. I 
dag er mere end 250 kommuner, regioner, institutioner og virksom-
heder en del af partnerskabet.
Røgfri skoletid og flere røgfri miljøer er et vigtigt skridt på vejen, hvis 
vi skal nå målet i 2030.

https://www.cancer.dk/roegfrifremtid/
https://www.cancer.dk/
https://www.tryghed.dk/
https://webshop.cancer.dk/pjecer-og-information/forebyggelse/rygning/2589/katalog-roegfri-skoletid-i-grundskolen?_ga=2.213459602.700692983.1581328421-54404872.1570175278
https://skoleelever.dk/rogfri/
https://webshop.cancer.dk/pjecer-og-information/information-soegeresultat/?q=xhale
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-arbejdstid/
https://www.cancer.dk/roegfrifremtid/foraeldre/
https://www.op-i-roeg.dk/
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/undervisning/frivillige/

