RÖKPOLICY
Vision
Alléskolans vision är att alla upplever en hälsosam studie- och arbetsmiljö genom en rökfri skoltid.
Mål
Från och med hösten 2016 arbetar samtlig personal inom Alléskolan för en rökfri skoltid gällande
elever på Alléskolan.
Definition av en rökfri skoltid
En rökfri skoltid innebär att rökning inte får förekomma under skoldagen, kl 8:40–16:10, eller inom
skolans område. Rökförbudet gäller samtliga elever på Alléskolan. Förbudet innefattar cigaretter, ecigaretter, vattenpipa och annan tobak som kan rökas.
Tobakslagen (1993:581):
Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus.




2§ Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller
annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden
utomhus.
12§ Det är förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år.

Samarbetspartners
Skolan ska inför varje hösttermin informera närliggande butiker om skolans rökpolicy. Syftet med
detta är att öka medvetenheten om betydelsen av rökfria miljöer för barn och unga. Vidare syftar
detta till att reducera möjligheten till rökning (ansvar: Gruppen för en rökfri skola).
Skolan ska ha ett samarbete med Region Örebro län genom kompetensutveckling på skolan (ansvar:
Gruppen för en rökfri skola)
Skolan ska arbeta aktivt för ett nära samarbete med högstadieskolor i Sydnärke (ansvar: rektorer).
Riktlinjer för gymnasieskolans elev- och vårdnadshavarsamarbete
Elever och vårdnadshavare för elever år 1 får ett informationsbrev om rökpolicyn vid terminstart.
Rektor/mentor ger information om skolans rökpolicy på föräldramöten. Om en elev röker under
skoltid kommer mentor informera om skolans rutiner vid mentor och/eller utvecklingssamtal.
Förebyggande arbete mot rökning
Lärare och rektor ska enligt läroplanen ansvara för att eleverna får kunskap om riskerna med tobak.
De ämnen som har med tobak i ämnesplanen, arbetar med kunskapsinhämtning, värderingar och
attityder.
All personal ska uppmärksamma och informera om skolans rökpolicy och rutiner.
Det kommer finnas skyltar vid samtliga ingångar som markerar att det råder rökförbud på skolan.
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Rutin när det gäller gymnasieelever som röker på skoltid
Reagera:

All personal ska uppmärksamma och informera om skolans rökpolicy och rutiner. När
en elev röker under skoltid ska personalen aktivt se till att det uppmärksammas.
Personal ska i de fall det är möjligt även informera elevens mentor om att eleven rökt
under skoltid.

Agera:

I de fall eleven inte är myndig kommer mentor informera hemmet. Vårdnadshavare
bör informeras via mejl och/eller telefon. Mentor kan även ta upp detta på
mentor/utvecklingssamtal. Eleven erbjuds rökavvänjningsstöd på skolan.

Utvärdering
Gruppen för en rökfri skola ansvarar för utvärdering av rökpolicyn sommaren 2017.
Reviderad: 2016-09-01
Bilaga 1: Aktivitet- och handlingsplan
Bilaga 2: Skolans område
Bilaga 3: Ställningstagande gällande rökning och droger(till vårdnadshavare)
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