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                                                 Røgfri skoletid  
 

Hvad er røgfri skoletid, og hvor gælder det? 

Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges og bruges andre tobaksrelaterede produkter i skole- og 

arbejdstiden (07.30-16.00) - heller ikke, hvis man holder pause eller forlader skolens område.     

 

Røgfri skoletid omfatter alle typer tobaksmidler og rygerelaterede produkter som f.eks. snus, e-

cigaretter, nikotinposer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter mv. 

 

Røgfri skoletid gælder på hele Mercantec og omfatter alle elever, kursister, medarbejdere og gæster 

med følgende undtagelse:  

På Mercantecs adresser i Ulfborg og Hoverdal kan kursister over 18 år, gæster og medarbejdere med 

fast arbejdssted på disse adresser, ryge på anviste steder.  

Vi har lavet denne undtagelse, fordi Mercantecs primære formål med røgfri skoletid er at forhindre, 

at unge begynder at ryge. Desuden er adresserne i Ulfborg og Hoverdal selvstændige adresser, hvor 

der primært er voksne kursister, som kommer på kurser i kortere eller længere tid, og overfor hvem 

en håndhævelse af røgfri skoletid giver mindre mening. 

 

Elever og kursister, der bor på skolens kollegie på H.C. Andersens Vej, kan efter skole- og arbejdstid 

(16.00-07.30) ryge udenfor skolens områder og på det af kollegiet anviste sted. 

 

Formålet med røgfri skoletid 

En ny national handleplan mod børn og unges rygning, der træder i kraft den 1. august 2021 skal, 

med en bed vifte af initiativer, bl.a. røgfri skoletid, være med til at begrænse antallet af unge, der 

møder et rygermiljø, og som dermed selv risikerer at begynde at ryge. Mercantec støtter op om 

handleplanen og dens intentioner.  

  

Med røgfri skoletid ønsker vi på Mercantec at sikre, at   

• skolen etablerer rammer, der fremmer elever og medarbejderes sundhed og trivsel 

• elevene ikke møder et rygermiljø, når de er startet på en ungdomsuddannelse, fordi et 

rygermiljø kan påvirke dem til at begynde at ryge  

• elever og medarbejdere ikke udsættes for passiv rygning i løbet af skoledagen. 

 

Fakta om unge og rygning (Kilde: Kræftens Bekæmpelse) 

• Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge 

• Hvert 36. minut tænder et barn eller ungt menneske den første cigaret 

• 24 pct. af de 16-19-årige ryger hver dag eller lejlighedsvist 

• I 2013 røg kun 22 pct. i samme aldersklasse 

• 8 ud af 10 rygere begyndte, inden de fyldte 18 år 

 

Undersøgelser viser, at hvis man gennemfører sin ungdomsuddannelse uden at starte med at ryge 

mindskes risikoen for, at man begynder at ryge senere i livet.  
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Mercantec har tilsluttet sig Region Midtjyllands Partnerskab for Tobaksfri Ungdomsuddannelser. 

 
 

Særligt om studieture o.l. samt fester 

På studieture o.l. gælder røgfri skoletid.  

 

Røgfri skoletid gælder også caféer samt fester for elever/kursister, uanset om de afholdes på 

Mercantec eller arrangeres af Mercantec. 

 

 

Røgfri skoletid understøttes af konkrete aktiviteter 

På Mercantec ønsker vi at tilbyde forskellige former for indsatser, der understøtter røgfri skoletid.  

Vi har fokus på følgende indsatser: 

• Synlig kommunikation om røgfri skoletid, herunder gennemgang af skolens rygepolitik i 

forbindelse med skolestart, tydeliggørelse af røgfri skoletid i skolens studie- og ordensregler, 

brug af plakater og bannere, brug af skolens info-skærme mv. 

• Tilbud om hjælp til rygestop via kommunen, hvis en elev eller medarbejder ønsker dette 

• Foredrag for elever og medarbejdere om rygning, helbred og rygestop 

• Digital hjælp til elever i form af opfordring om at hente den gratis app Xhale. Appén giver 

hjælp til rygestop/afvænning fra brug af snus mv. Xhale henvender sig til unge mellem 16 og 

25 år, og undersøgelser viser, at mange unge har glæde af den 

• Digital hjælp til medarbejdere. Denne målgruppe opfordres til at bruge den tilsvarende app 

E-kvit. 

 

 

Røgfri skoletid – hvordan? 

Alle skolens ansatte har et medansvar for at sikre, at Mercantec har et røgfrit miljø.  

 

Hvis vi som ansatte på Mercantec ser en elev/kursist ryge, er det vigtigt, at vi alle tager del i dette 

ansvar og gør eleven/kursisten opmærksom på, at vi har røgfrit skolemiljø og beder den pågældende 

om at respektere dette. Gentag med fordel formålet med røgfri skole og fortæl f.eks. at vi ønsker – 

og er lovgivningsmæssigt forpligtede til, - at undgå at skabe rygermiljøer, så nye elever ikke begynder 

at ryge, mens de er under uddannelse på Mercantec.  

 

Hvis nogle elever/kursister fortsætter med at overtræde røgfri skoletid vil vi iværksætte sanktioner, 

og til dette har vi brug for information om hvem/hvor, det finder sted. Du kan derfor bede om den 

pågældendes navn/uddannelse og videregive denne information til uddannelsesleder/chef. 

Alternativt kan du informere leder/chef om dine observationer.  

Fremgangsmåden ovenfor drøftes lokalt, f.eks. på et afdelingsmøde, så vi som ansatte på Mercantec 

alle bliver trygge ved håndteringen. 
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Konsekvenser ved overtrædelse af røgfri skoletid – elever/kursister  

Overtrædelse af røgfri skoletid vil have nedenstående konsekvenser i den nævnte rækkefølge: 

1. Mundtlig advarsel og tilbud om støtte:  

Ved første overtrædelse gives en mundtlig advarsel iht. afdelingens procedure for dette. 

Samtidig gennemgås og indskærpes reglerne overfor eleven. Overtrædelsen registreres i 

Lectio. Eleven tilbydes samtale med en af skolens trivselskonsulenter, som kan støtte og 

hjælpe eleven med at håndtere røgfri skoletid og evt. hjælpe eleven i gang med f.eks. 

rygestopkursus. 

2. Skriftlig advarsel med orientering om midlertidig bortvisning fra skolen:  

Ved anden overtrædelse gives en skriftlig advarsel iht. afdelingens procedure for dette. 

Advarslen indeholder orientering om, at hvis røgfri skoletid overtrædes igen, vil 

konsekvensen være midlertidig bortvisning fra skolen i op til 10 dage. Eleven tilbydes endnu 

en samtale med en af skolens trivselskonsulenter, som kan hjælpe eleven med at håndtere 

røgfri skoletid. Overtrædelsen registreres i Lectio. 

3. Skriftlig advarsel med orientering om permanent bortvisning:  

Ved tredje overtrædelse bortvises eleven i op til 10 dage (jf. ovenfor under punkt 2). Der 

gives endnu en skriftlig advarsel, og advarslen indeholder nu orientering om, at hvis røgfri 

skoletid overtrædes igen, vil konsekvensen være permanent bortvisning fra skolen. 

Overtrædelsen registreres i Lectio.  

4. Permanent bortvisning: 

Fjerde gang eleven overtræder røgfri skoletid bortvises eleven permanent fra skolen iht. 

afdelingens procedure derfor. 

 

 

Konsekvenser ved overtrædelse af røgfri skoletid – medarbejdere 

Overtrædelse af røgfri skoletid kan udløse ansættelsesretlige konsekvenser.  
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