Handlingsplan gällande tobak 2021-2022
Många ungdomar gör sin rökdebut under gymnasietiden Skolan har ett särskilt ansvar att
motverka användningen av tobak. Enligt tobakslagen 1993:581 är rökning förbjuden i lokaler
med barn- och ungdomsverksamheter samt på skolgårdar och motsvarande områden utomhus.
Rökfri skolmiljö gäller alla skolor, dygnet runt och oavsett vilken verksamhet som pågår i skolans
lokaler.
"Rökfritt" omfattar alla produkter man kan röka.
MÅL
En tobaksfri skola
DELMÅL
● Att handlingsplanen ska vara väl känd bland elever, personal, föräldrar och besökare på
Trägymnasiet.
● Att utveckla dialogen om tobakens skadeverkningar mellan skolan och hemmen.
● Att medvetandegöra elever och personal om hälsoriskerna med tobaksbruk.
● Att personalen diskuterar och utvecklar metoder för information om tobakens
skadeverkningar.
METOD
● Genom att sprida det rökfria budskapet via hemsida och anslagstavla.
● Genom att skyltar markerar att det på skolans område råder rökförbud enligt lag.
● Genom att vid varje läsårsstart gå igenom tobakspolicyn med alla elever.
● Genom att i det vardagliga skolarbetet informera om tobakens risker och skadeverkningar.
● Genom att informera och föra en dialog med hemmet vid föräldramöten och
utvecklingssamtal.
● Genom att eleverna har hälsosamtal med skolsköterskan i år 1 samt vid behov.
● Genom att elever/personal som nyttjar tobak ska erbjudas hjälp med avvänjning.
● Genom att all personal är goda förebilder för eleverna.
BEMÖTANDE AV RÖKARE INOM SKOLANS OMRÅDE
De vuxna inom skolan är bärare och spridare av förhållningssätt kring tobaksbruk. Det är därför
viktigt med värdegrundsdiskussioner för att diskutera former för hur vi vuxna skall bemöta elever
och kollegor som använder tobak inom skolans område.
● När vi möter någon som röker på skolans område hänvisar vi till att skolan är rökfritt
område och att rökförbud råder enligt tobakslagen.
● Om elev inte efterlever tillsägelser meddelar man mentor som i sin tur meddelar
vårdnadshavare för omyndig elev.

● Om eleven fortsätter att bryta mot rökförbudet kallas hen till samtal med rektor som har
möjlighet att enligt skollagen kap 5 § 9 och 10 utdela skriftlig varning.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Policyn utvärderas en gång per läsår.
ANSVARIG
Rektor är ytterst ansvarig för att skolans handlingsplan gällande tobak följs.
All personal på Trägymnasiet ska agera enligt handlingsplan om någon bryter mot rökförbudet.

