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Blive inspireret af andre skoler med røgfri skoletid
Se videoer med elever, ansatte og ledere
Læse om kurser, der klæder ansatte på til røgfri skoletid
Få mere viden om, hvordan I kan indføre røgfri skoletid

Kontakt:
Vil I vide mere om røgfri skoletid, kan I kontakte:

Camilla Freltoft Junge
Mail: cfjunge@cancer.dk
Tlf.: 3525 7549

Tenna Børsting Christiansen
Mail: tennabc@cancer.dk
Tlf.: 3525 7538

på ungdomsuddannelser

 På www.cancer.dk/roegfriskoletid kan I:
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Der må ikke ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen. 
Gælder alle ansatte, elever og gæster på skolen.

Hvorfor virker røgfri skoletid?
I starten af et skoleår har elever behov for at skabe relationer og finde en plads i fælles-
skabet. De tilpasser sig skolens normer og kultur og er klar til at ændre vaner for at passe 
ind. Røgfri skoletid forebygger rygning, fordi rygning ikke længere er en del af kulturen 
og fællesskabet.
 
Når jeres skole vælger at indføre røgfri skoletid, er det en god idé, at skolen tilbyder hjælp
til rygestop og indfører aktiviteter, som elever kan mødes om i deres pauser.

Gevinster ved røgfri skoletid
 Støtter nye elever i ikke at begynde at ryge
  Støtter elever, der ryger, i at stoppe eller reducere deres forbrug 
 Et sundere miljø på ungdomsuddannelsen
 Elever er mere sociale på tværs af grupper
 Færre afbrydelser i løbet af skoledagen
 Skolen sender et signal om, at de interesserer sig for elevers sundhed
 De ansatte er gode rollemodeller

67% af erhvervsskole- og 
gymnasieelever mener røgfri skoletid er 
et godt forslag til at undgå rygning blandt 
børn og unge.  

(Epinion, 2017)

62% af de 16-25 årige, der ryger, 
vil gerne stoppe med at ryge.

(Epinion, 2016)

Hvad siger eleverne 
om røgfri skoletid? 

 Før der var røgfri skoletid, så røg jeg omkring 20 stykker om dagen. I kræft med vi ikke må 
ryge i skoletiden, jamen så ryger jeg måske kun 3-4 stykker om dagen.       (Kvinde, elev på SOSU FYN)

  Det er win for mig, når jeg har gået en dag uden at 
ryge. Det er en lille sejr.                       (Mand, elev på SOSU FYN)

 Rent socialt har røgfri skoletid gjort, at man snakker lidt 
mere på kryds og tværs i klassen.   (Kvinde, elev på SOSU FYN)

Sådan indfører I røgfri skoletid 

Læs mere om røgfri skoletid på www.cancer.dk/roegfriskoletid

1. Træf beslutning  
om røgfri skoletid og 
udarbejd en ny 
rygepolitik

2. Forbered jer: 
tilbyd hjælp til rygestop, 
informer ansatte og 
elever om de nye rygeregler

3. Indfør røgfri 
skoletid efter en 
ferie

4. Gør opmærksom 
på rygeregler og 
tilbud til rygestop

5. Hold fast i jeres 
beslutning og gå i dialog 
med elever, hvis de 
bryder reglerne
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