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Baggrund  

Rapporten præsenterer resultater fra en national undersøgelse af røgfri skoletid på erhvervs- 

og gymnasiale uddannelser, som gennemføres som en del af projektet ”Røgfri Erhvervssko-

ler”. Undersøgelsen har kortlagt rygeregler og har til formål at øge kendskabet til udbredelsen 

af røgfri skoletid. Kortlægningen skal læses som et øjebliksbillede. Yderligere omfatter under-

søgelsen ledernes holdninger til røgfri skoletid. Denne holdningsprægede del af undersøgel-

sen kan pege fremad og kvalificere det arbejde, der ligger forude i forhold til at implementere 

røgfri skoletid på uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen er gennemført i månederne inden, 

den nationale handleplan mod børn og unges rygning blev offentliggjort i december 2019.   

Projekt ”Røgfri Erhvervsskoler” er et treårigt samarbejdsprojekt mellem Hjerteforeningen, 

Kræftens Bekæmpelse og Steno Diabetes Center Copenhagen. Projektet har til formål at 

hjælpe erhvervsskoler med at implementere røgfri skoletid, samt skabe ny viden om røgfri 

skoletid, som kan inspirere andre skoler og sundhedsfremmeaktører i dette arbejde. Projektet 

er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet.  

Projektet ”Røgfri Erhvervsskoler” afsluttes ved udgangen af 2020. Besøg projektets hjemme-

side på www.hjerteforeningen.dk/roegfrierhvervsskoler  

Definitioner i rapporten  

Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge, dampe og snuse i sko-

letiden – hverken på eller uden for matriklen.  

Røgfri matrikel betyder, at elever, ansatte og gæster gerne må ryge, men det skal foregå uden 

for skolens område. Rygning kan eksempelvis foregå foran indgangen til skolens område. 

Rygeområde inden for skolens matrikel betyder, at man må ryge i f.eks. rygeskure eller afmær-

kede områder på matriklen.  
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Metode  

Inviterede i undersøgelsen 

Alle matrikler med erhvervs- og gymnasiale uddannelser i Danmark er inviteret med i under-

søgelsen1. Mange uddannelsesinstitutioner, særligt erhvervsuddannelser, spreder sig over 

flere matrikler, der potentielt kan have forskellige rygepolitikker. Vi har derfor inviteret alle 

matrikler til at deltage i undersøgelsen. Dette betyder, at der er inviteret 225 matrikler med 

erhvervsuddannelser og 255 matrikler med gymnasiale uddannelser. Disse matrikler fordeler 

sig på 89 skoler med erhvervsuddannelser og 200 skoler med gymnasiale uddannelser.  De 

skoler der både tilbyder gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser indgår i begge op-

gørelser af antal skoler.  

Da flere gymnasier og erhvervsskoler deler matrikel, er der i disse tilfælde kontaktet en re-

præsentant for hver af de to uddannelsestyper. De skoler, der indgår i et campusfællesskab, 

men er selvstændige skoler, er alle kontaktet, selvom de deler adresse. De inviterede i under-

søgelsen er uddannelses- eller afdelingsledere/chefer eller ledere på tilsvarende niveau.   

Dataindsamling 

Undersøgelsen er gennemført ved telefoninterviews af 5-10 minutters varighed i perioden 

medio august til medio november 2019. De inviterede, som det ikke var muligt at opnå telefo-

nisk kontakt til, fik en henvendelse på mail med en opfordring til at besvare spørgerammen 

elektronisk.  

Spørgeramme 

Spørgerammen består af fem baggrundsspørgsmål; tre spørgsmål om rygeregler; og fire 

spørgsmål om holdninger til røgfri skoletid. Nogle spørgsmål afhænger af deltagernes tidli-

gere besvarelse i spørgerammen, hvorfor alle deltagere ikke har fået stillet alle spørgsmål.  

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Hjertefor-

eningen.  

                                                           
1 Kortlægningen har taget afsæt i Børne og undervisningsministeriet oversigt over uddannelsesinstitutionerne 
(aug. 2019) https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/hovedomraader 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/hovedomraader
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Resultater 
 

Deltagere i undersøgelsen 

Ud af 480 inviterede har 426 uddannelsesmatrikler deltaget i undersøgelsen. Disse fordeler 

sig på 195 matrikler med erhvervsuddannelser og 231 matrikler med gymnasiale uddannel-

ser. Der er i undersøgelsen opnået følgende svarprocenter: 

Matrikler med gymnasiale uddannelser: 231/255 = 91 pct. 

Matrikler med erhvervsuddannelser: 195/225 = 87 pct. 

I alt: 426/480= 89 pct. 

Blandt de 426 deltagende matrikler har 24 deltagere (5 pct.) besvaret spørgeskemaet elektro-

nisk. Af de 426 besvarelser, er syv besvarelser ikke besvaret af en repræsentant fra ledelsen2. 

Hver femte leder har besvaret de spørgsmål, der vedrører skolens rygeregler på vegne af flere 

af skolens matrikler. Matriklerne indgår hver især med en selvstændig besvarelse på de 

spørgsmål, der vedrører skolens rygeregler. Disse lederes svar på de holdningsprægede 

spørgsmål indgår derimod kun en gang i undersøgelsen, så én leders holdning ikke tælles med 

flere gange og er overrepræsenteret i undersøgelsen. 

345 ledere har således deltaget i undersøgelsen, og besvaret de holdningsprægede spørgsmål. 

For de holdningsprægede spørgsmål resulterer dette i en svarprocent på 72 pct. (345/480). 

Lederne fordeler sig på 208 gymnasiale uddannelser (svarprocent 92 pct.) og 137 erhvervs-

uddannelser (svarprocent 54 pct.). Den lave svarprocent for erhvervsuddannelserne er pri-

mært udtryk for, at flere af disse ledere har besvaret undersøgelsen på vegne af flere matrik-

ler, men kun talt med én gang i de holdningsprægede spørgsmål.   

De gymnasiale uddannelser, som har deltaget i kortlægningen, dækker over uddannelsesret-

ningerne; STX, HHX, HTX og HF. Erhvervsuddannelserne dækker over EUD og EUX, fordelt på 

                                                           
2 De syv besvarelser er fra hhv. chefkonsulent, studievejleder, projekt- og kvalitetskonsulent, High school koordi-

nator eller elevinspektor.  
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hovedområderne: 1) Omsorg, sundhed og pædagogik, 2) Kontor, handel og forretningsservice, 

3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser, 4) Teknologi, byggeri og transport. 

Figur 1 viser, hvordan de deltagende ledere fordeler sig på uddannelserne. 

Figur 1: Hvilke uddannelsesretninger er du leder for? 

I denne rapport er resultaterne fra hhv. erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 

præsenteret parallelt af hensyn til en lettere formidling. Der er imidlertid store forskelle på de 

to uddannelsestyper; blandt andet i forhold til skolernes elevgruppe og organisering samt lov-

givning på tobaksområdet. Vi opfordrer derfor til, at resultaterne for hhv. gymnasiale- og er-

hvervsuddannelser ikke sammenholdes direkte.   

Bortfald 

27 matrikler (6 pct.) ønskede ikke at deltage i undersøgelsen, og 27 matrikler (6 pct.) var det 

ikke muligt at opnå kontakt til. 
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Rygeregler på erhvervs- og gymnasiale uddannelser 

Ved kortlægningens gennemførelse i efteråret 2019 er gymnasiale uddannelser og erhvervs-

uddannelser underlagt forskellige regler i Lov om røgfri miljøer3. Uddannelsesinstitutioner 

kan kategoriseres i to forskellige kategorier:  

1. Uddannelsesinstitutioner med størst optag af elever under 18 år  

Ingen indendørs rygning er tilladt. Der må ikke ryges på skolens område. 

2. Uddannelsesinstitutioner med størst optag af elever over 18 år 

Ingen indendørs rygning er tilladt. Der må gerne ryges på skolens område.  

Hvis en uddannelse fra kategori 2 deler matrikel med en uddannelse fra kategori 1, må der 

ikke ryges på denne matrikel. Den enkelte uddannelse kan vælge at indføre flere regler, idet 

ovenstående er en minimumslovgivning. For eksempel kan uddannelsesinstitutioner i kate-

gori 2 indføre rygeområder på skolens område eller indføre røgfri matrikel, og uddannelsesin-

stitutioner i begge kategorier kan vælge at indføre røgfri skoletid.  

Deltagerne er blevet spurgt om rygereglerne på den pågældende matrikel (tabel 1).   

Tabel 1: Rygeregler på de deltagende matrikler   

 

 

Røgfri skoletid 
for alle 

Røgfri skoletid 
kun for elever 

Røgfri matri-
kel 

Rygeområder 
på skolens om-
råde 

I alt 

Erhvervs- 

uddannelse 

10 % (20) 0 % 48 % (93) 42 % (82) 100 % (195)  

Gymnasiale 

uddannelse 

6 % (14) 0 % 81 % (187) 13 % (30) 100 % (231) 

I alt 8 % (34) 0 % (0) 66 % (280) 26 % (112) 100 % (426) 
 

Spørgsmål: Hvilke rygeregler herunder cigaretter, snus og e-cigaretter m.v. har I på matriklen? 

Blandt matrikler med gymnasiale uddannelser har 6 pct. indført røgfri skoletid, og 81 pct. har 

røgfri matrikel, som loven foreskriver. De resterende 13 pct. har valgt at have rygeområder på 

                                                           
3 Lov om røgfri miljøer, kapitel 3 § 6 og § 7 (besøgt nov. 2019)  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210241 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210241
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trods af lovgivningen. Mange begrunder dette med, at de for eksempel har børnehaver eller 

andre naboer, hvor de ikke finder det hensigtsmæssigt med synlig rygning omkring skolen.  

Blandt matrikler med erhvervsuddannelser har 10 pct. indført røgfri skoletid, og 48 pct. (93 

matrikler) har røgfri matrikel. 43 af de 93 matrikler med røgfri matrikel har skærpet deres 

rygeregler mere en lovgivningen kræver, idet de ikke deler matrikel med en uddannelsesinsti-

tution med størst optag af elever under 18 år.  

Ingen af deltagerne svarer, at de har røgfri skoletid kun for elever og ikke for ansatte.  

Skoler med røgfri skoletid  

Kortlægningen viser, at erhvervs- og gymnasieuddannelserne som regel indfører røgfri skole-

tid på alle deres matrikler. Tabel 2 viser skoler med erhvervs- og gymnasiale uddannelser, der 

har røgfri skoletid på én eller flere matrikler, og hvilke der har sat dato for indførsel i 2020. 

Skolerne er fordelt på regioner.   
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Tabel 2: Skoler med røgfri skoletid 

 
 

Har indført røgfri skoletid  Dato for røgfri skoletid i 2020 

Region  
Nordjylland 

TILBYDER BÅDE ERHVERVS- OG GYMNA-
SIAL UDDANNELSE 

Erhvervsskolerne Aars (1.1 2019) 

 

ERHVERVSUDDANNELSE 

International Training Academy ApS, 
Beauty & Style (1.1) 

o Afdeling Aalborg 
 

Region 
Midtjylland 

GYMNASIAL UDDANNELSE 

Vejlefjordskolen Gymnasium (altid) 

Viby Gymnasium (1.8 2018) 

Marselisborg Gymnasium (1.8 2019) 

Rønde Gymnasium (21.10 2019) 
 

GYMNASIAL UDDANNELSE 

Aarhus Handelsgymnasium (1.8) 
o Afdeling Risskov 
o Afdeling Viby 

Aarhus Gymnasium Tech (1.8) 

Risskov Gymnasium (1.8) 

Ikast Brande Gymnasium (1.8) 
 

 ERHVERVSUDDANNELSE 

Randers Social- og sundhedsskole (1.8 
2018) 

o Afdeling Randers 
o Afdeling Djursland 

SOSU Fredericia – Vejle - Horsens (1.8 
2018) 

o Afdeling Horsens 

SOSU Østjylland (1.1 2019) 
o Afdeling Århus  
o Afdeling Silkeborg 

SOSU STV (1.1 2019) 
o Afdeling Skive 
o Afdeling Thisted 
o Afdeling Viborg  

 

ERHVERVSUDDANNELSE 

International Training Academy ApS, 
Beauty & Style (1.1) 

o Afdeling Aarhus 
Aarhus Business College, EUX og EUD 
(1.8) 

Social og Sundhedsskolen Herning (1.8)  

 

Region  
Syddanmark 

GYMNASIAL UDDANNELSE 

Svendborg Gymnasium (1.8 2019) 

Rybners (1.8 2019) 
o Afdeling Grådybet HHX og STX  

GYMNASIAL UDDANNELSE 

Det Blå Gymnasium (1.8) 

o Afdeling Tønder, EUD, EUX 
o Afdeling Tønder, HHX 

IBC Fredericia, Handelsgymnasium 1.8) 

Nordfyns Gymnasium (1.8) 

Rosborg Gymnasium & HF (1.8) 

Sct. Knuds Gymnasium (1.8) 

Tønder Gymnasium (1.8) 
 

 ERHVERVSUDDANNELSE 

SOSU Fyn (1.8 2017) 
o Afdeling Middelfart 
o Afdeling Svendborg 
o Afdeling Odense Syd 
o Afdeling Odense City 

SOSU Syd (1.8 2018) 

 

ERHVERVSUDDANNELSE 

International Training Academy ApS, 
Beauty & Style (1.1) 

o Afdeling Kolding 
o Afdeling Odense 

EUC Syd (1.8) 

o Afdeling Tønder 

SOSU Esbjerg (1.8) 
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SOSU Fredericia – Vejle - Horsens (1.8 
2018) 

o Afdeling Fredericia 
o Afdeling Vejle 
o Afdeling Kolding 

 

 

 TILBYDER BÅDE ERHVERVS- OG GYMNA-
SIAL UDDANNELSE 

Nyborg Gymnasium (1.8 2018) 

Tietgen (1.8 2019) 
o Tietgen Business  
o Tietgen Handelsgymnasium  

 

TILBYDER BÅDE ERHVERVS- OG GYMNA-
SIAL UDDANNELSE 

Campus Vejle (1.8) 

Syddansk Erhvervsskole (1.8) 
o Afd. Grindsted, Tinghusvej 
o Afd. Vejle, Dofovej 
o Afd. Vejle, Boulevarden 19 
o Afd. Vejle, Boulevarden 36 
o Vejle Tekniske Gymnasium  
o Afd. Odense, Campus ONE 
o Afd. Odense, Petersmindevej 1AF 
o Afd. Odense, Risingvej 60 
o Afd. Odense, Munkebjergvej 
o Odense Tekniske Gymnasium 

Rybners (1.8) 
o Afdeling Spangsbjerg Møllevej 

 

Region  
Sjælland 

GYMNASIAL UDDANNELSE 

Stenhus Gymnasium (21.10 2019) 

GYMNASIAL UDDANNELSE 

Herlufsholm Skole og Kostskole (1.8) 
 

 ERHVERVSUDDANNELSE 

SOSU Nykøbing (1.8 2019) 

 

 

Region  
Hovedstaden 

GYMNASIAL UDDANNELSE 

Rudolf-Steiner-Skolen Kvistgård (2016) 

Høje Taastrup Private Gymnasium (1.8 
2017) 

Birkerød Gymnasium (1.8) 

 

 

  ERHVERVSUDDANNELSE 

International Training Academy ApS, 
Beauty & Style (1.1) 

o Hovedkontor Hedehusene 
o Afdeling København 

 

 TILBYDER BÅDE ERHVERVS- OG GYMNA-
SIAL UDDANNELSE 

Campus Bornholm (1.1 2019) 

o Bornholms Sundheds- og Sygeple-
jeskole (2016) 

 

TILBYDER BÅDE ERHVERVS- OG GYMNA-
SIAL UDDANNELSE 

Campus Frederikssund (1.1) 

o Frederikssund Handelsskole 
U/NORD 

o TEC  
o SOSU H 
o Handelsgymnasium, Knord 
o Frederikssund Gymnasium 

 

 



10 
 

Tabel 3: Skoler og campusfællesskaber* med røgfri skoletid 

 

 

Har indført røgfri skoletid  Har sat dato for røgfri skoletid  

i 2020 

Skoler med  

erhvervsuddannelser 

11 9 

Skoler med  

gymnasiale uddannelser 

14 15 

*Campusfællesskaber er optalt både som erhvervs- og gymnasial uddannelse, hvis begge uddannelsesty-

per findes på campus.  

11 ud af 89 erhvervsskoler har røgfri skoletid og ni har besluttet at indføre det i 2020. Det be-

tyder at mere end hver femte skole med erhvervsuddannelser har eller har besluttet at ind-

føre røgfri skoletid (22 pct.).  Blandt skoler med gymnasiale uddannelser har 14 indført røgfri 

skoletid og 15 besluttet at indføre det i løbet af 2020. Det betyder at hver syvende skole med 

gymnasiale uddannelser har eller har besluttet at indføre røgfri skoletid (15 pct.).     

Overvejelser om at indføre røgfri skoletid 

Blandt de matrikler, der ikke allerede har indført skoletid eller sat en dato for det, har 63 pct. 

talt om det, og 12 pct. er i gang med en beslutningsproces. Kun 25 pct. af deltagerne har slet 

ikke talt om at indføre røgfri skoletid (tabel ikke vist).   

Tabel 4 viser, hvad der har motiveret de deltagende uddannelser til at indføre røgfri skoletid 

for ansatte og elever. Spørgsmålet er stillet til de deltagere, der enten har røgfri skoletid, har 

sat dato eller er i beslutningsproces. De er blevet stillet et åbent spørgsmål og har kunne an-

give flere svar.  
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Tabel 4: Motivation for at indføre røgfri skoletid 

 Erhvervs- 

uddannelse 

Gymnasial 

uddannelse 

Total 

Vi ønsker at tage ansvar for elever og ansattes sundhed 79 % (31) 65 % (31) 71 % 

Vi ønsker ikke at eleverne skal lære at ryge på vores skole 49 % (19) 46 % (22) 47 % 

Vi ønsker at følge med udviklingen i samfundet  

(Det er den vej det går)  

23 % (9) 27 % (13) 25 % 

Vi ønsker at forberede vores elever på røgfri arbejdstid 

på deres kommende arbejdsplads 

18 % (7) 6 % (3) 12 % 

Vi ønsker at bruge det i vores branding af vores skole 8 % (3) 4 % (2) 6 % 

Forældrene vil gerne have det 3 % (1) 0 % (0) 1 % 

Andet* 5 % (2) 23 % (11) 15 % 

 (n = 39) (n = 48) (n=87) 

Spørgsmålsformulering: ”Hvad er/har været jeres motivation for at indføre røgfri skoletid for ansatte og elever?” 
Spørgsmålet er stillet til deltagere, der enten har røgfri skoletid, har sat dato eller er i beslutningsproces.  
* Et eksempel på kategorien ”andet” er, at motivationen til at indføre røgfri skoletid er kommet af, at de er blevet 
tilbudt hjælp udefra til at stramme rygereglerne på uddannelsen.  

Som det fremgår af tabel 4, er størstedelen af deltagerne motiveret af, at de ønsker at tage an-

svar for deres elever og ansattes sundhed (71 pct.). Yderligere ønsker de ikke at være en 

skole, hvor eleverne lærer at ryge (47 pct.), og flere er optaget af at følge med udviklingen i 

samfundet (25 pct.). 

Tabel 5 viser, hvilke bekymringer deltagerne kan have i forhold til at indføre røgfri skoletid. 

Spørgsmålet er stillet til deltagere, som enten har sat en dato for røgfri skoletid eller er i gang 

med beslutningsprocessen om at indføre det. Deltagerne har angivet deres to største bekym-

ringer.  
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Tabel 5: Bekymringer forud for røgfri skoletid 

 Erhvervs- 

uddannelse 

Gymnasial 

uddannelse 

Total 

Bekymringer i forhold til, hvordan rygereglerne skal hånd-

hæves 

33 % (8) 58 % (21) 48 % 

Bekymringer i forhold til elevernes reaktioner  29 % (7) 11 % (4) 18 % 

Økonomiske bekymringer i forhold til mangel på ressourcer 

i form af medarbejdere til at kunne håndhæve reglerne  

8 % (2) 22 % (8) 17 % 

Bekymringer i forhold til de ansattes reaktioner 17 % (4) 11 % (4) 13 % 

Klager fra naboer  4 % (1) 11 % (4) 8 % 

Økonomiske bekymringer i forhold til faldende elevtilgang 13 % (3) 3 % (1) 7 % 

Økonomiske bekymringer i forhold til at miste AMU-kursi-

ster, der vælger en anden skole 

13 % (3) 0 % (0) 5 % 

Ingen bekymringer 4 % (1) 14 % (5) 10 % 

Andre bekymringer* 25 % (6) 14 % (5) 18 % 

   (n= 24) (n = 36) (n=60) 

Spørgsmålsformulering: Hvad er jeres største bekymringer ift. at indføre røgfri skoletid på jeres matrikel?  
Spørgsmålet er stillet til deltagere, der endnu ikke har røgfri skoletid, men enten har sat dato eller er i gang med en 
beslutningsproces.                      

*Et eksempel på kategorien ”andre bekymringer” er, at de er bekymrede for, at eleverne mister den ting, som binder 
det sociale fællesskab sammen. De stiller spørgsmål til, hvilke alternativer som kan erstatte rygning og som samtidig 
har en effekt på det sociale.  N = 60 

På både erhvervs- og gymnasiale uddannelser, som endnu ikke har indført røgfri skoletid, 

men er i gang med processen, er den største bekymring forud for røgfri skoletid, hvordan de 

skal håndhæve røgfri skoletid (58 pct. på gymnasiale uddannelser og 33 pct. på erhvervsud-

dannelser).  
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Tabel 6: Begrundelser for ikke at indføre røgfri skoletid 

 Erhvervs- 

uddannelse 

Gymnasial 

uddannelse 

Total 

Vi ved ikke, hvordan vi skal håndhæve reglerne 21 % (18) 38 % (48) 31 % 

Vi har ikke ressourcer til at håndhæve reglerne 20 % (17) 23 % (29) 22 % 

Vi mener, at beslutningen skal træffes politisk, så det gælder 

for alle  

21 % (18) 14 %  (18) 17 % 

Vi mener, det er for stort et indgreb i den personlige frihed 14 % (12) 14 % (18) 14 % 

Der er ikke enighed på tværs af matrikler / Det skal være en 

fælles beslutning 

8 % (7) 10 % (13) 9 % 

Vi vil ikke bestemme over vores AMU-kursisters rygevaner 18 % (15) 3 % (4) 9 % 

De nuværende regler fungerer fint/rygning er ikke et problem 6 % (5) 9 % (11) 8 % 

Vi risikerer at miste indtægter fra AMU-kursister, der vælger 

en anden skole 

10 % (8) 3 % (4) 6 % 

Vi risikerer en faldende elevtilgang 10 % (8) 4 % (5) 6 % 

Vi risikerer, at eleverne kommer til at genere vores naboer 4 % (3) 3 % (4) 3 % 

Vi mener, ar rygereglerne skal være ens på kommuneplan 1 % (1) 3 %  (4) 2 % 

Andre årsager til, at I ikke ønsker røgfri skoletid* 15 %  (13) 18 % (23) 17 % 

 (n = 89) (n = 129) (n=218) 

Spørgsmålsformulering: Hvorfor ønsker I ikke at indføre røgfri skoletid på jeres matrikel?  
Spørgsmålet er stillet til deltagere, der har svaret nej til, om de overvejer at indføre røgfri skoletid. Spørgsmålet er 
stillet som et åbent spørgsmål, hvor deltagerne har kunne give flere begrundelser.  

* Andre årsager til, at deltagerne ikke ønsker røgfri skoletid er bl.a. følgende: at der ligger et skolehjem på matrik-
len, at elever har andre problemer at tage hånd om, og at nogle medarbejdere vil være modstandere. 

 

Som det fremgår af tabel 6, begrunder flere af de skoler, der ikke ønsker at indføre røgfri sko-

letid det med, at de ikke ved hvordan de skal håndhæve røgfri skoletid (38 pct. på gymnasiale 

uddannelser og 21 pct. på erhvervsuddannelser), og at de ikke mener, at de har ressourcer til 

at håndhæve reglerne (23 pct. på gymnasiale uddannelser og 20 pct. på erhvervsskoler).   



14 
 

Holdning til en politisk beslutning om røgfri skoletid 

Deltagerne er blevet spurgt, om de er overvejende positive eller negative stemt for, at politi-

kerne indfører røgfri skoletid for ansatte og elever på henholdsvis erhvervsskoler og gymna-

sier. I figur 2 og 3 herunder præsenteres de besvarelser, som ledere på hhv. erhvervsuddan-

nelser og gymnasiale uddannelser har angivet for deres egen type uddannelse. 

Figur 2: Er du overvejende positiv eller overvejende negativ stemt for, at politikerne 

indfører røgfri skoletid for ansatte og elever på erhvervsuddannelser?  

 

Svar fra ledere på erhvervsuddannelser 

 

Figur 3: Er du overvejende positiv eller overvejende negativ stemt for, at politikerne 

indfører røgfri skoletid for ansatte og elever på gymnasier?  

  

Svar fra ledere på gymnasiale uddannelser 

Godt syv ud af ti er overvejende positiv stemt for en politisk beslutning om at indføre røgfri 

skoletid både på erhvervsuddannelser og gymnasier. Kun 12 pct. på gymnasier og 15 pct. på 

erhvervsuddannelser er overvejende negative, mens resten svarer ’ved ikke’ eller ’enten eller’.  
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Bemærkninger til rapporten 

Resultaterne fra denne undersøgelse peger på, at uddannelserne går hele vejen, hvis først de 

går i gang med røgfri skoletid og indfører det både for elever og ansatte. De uddannelsesinsti-

tutioner, der indfører røgfri skoletid, vælger oftest at indføre det på alle skolens matrikler og 

uddannelser. De tilfælde, hvor en ungdomsuddannelse har røgfri skoletid på en enkelt af sine 

matrikler, er den pågældende matrikel ofte del af et røgfrit campusfællesskab.  

Kortlægningen er gennemført fra midt august til midt november 2019. Allerede i den følgende 

måned har flere uddannelsesinstitutioner valgt at sætte dato for røgfri skoletid, hvorfor der 

hurtigt vil komme ændringer til denne optælling. Dette er ikke overraskende, eftersom 12 pct. 

har svaret, at de er i proces med røgfri skoletid.   

Undersøgelsen bekræfter os i, at en positiv udvikling er i gang på området. Kun 25 pct. af le-

derne fortæller, at de endnu ikke har talt med kollegaerne om røgfri skoletid. Godt syv ud af ti 

ledere i undersøgelsen svarer, at de er overvejende positive for, at der træffes en politisk be-

slutning om at indføre røgfri skoletid. Blandt andet, fordi de ønsker, at der skal gælde de 

samme regler for alle, og fordi det ifølge mange vil gøre det lettere at håndhæve røgfri skole-

tid, hvis der er en lov om det.  

 


