
 

 
 
 

Røgfri skoletid på FGU Syd- og Vestsjælland 
Rygepolitik for FGU SV med virkning fra d. 31/7 2021 

 
 
1. Hvad betyder røgfri skole? 
At FGU SV er røgfri, betyder, at der ikke må ryges på institutionens område samt i skoletiden. 
 
 
2. Hvorfor indfører man røgfri skole?  
Det er en ny lov, og derfor er det noget, der gælder alle ungdomsuddannelser. Med røgfri skole vil man 
sikre, at eleverne ikke konfronteres med rygning på deres uddannelse. Det skal ikke være sådan, at det at 
tage en uddannelse øger risikoen for at unge begynder at ryge. 
 
 
3. Hvem gælder røgfri skole for? 
Røgfri skole gælder alle på skolen. Dvs. det gælder elever og medarbejdere uanset funktion. 
 
 
4. Hvad omfatter røgfri skole – er det kun cigaretter og tobak? 
Røgfri skole omfatter rygning eller anden brug af tobaksvarer (fx snus), tobakssurrogater, urtebaserede 
rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin. 
 
 
5. Hvad betyder ’på institutionens område’? 
Der må ikke ryges på institutionens område. Det omfatter alle bygninger og arealer, som hører til 
institutionen. Og det gælder, uanset om det er i skoletiden eller på andre tidspunkter. 
 
6. Hvad betyder ’i skoletiden’? 
Der må ikke ryges i skoletiden. Det betyder, at der heller ikke må ryges, når elever og medarbejdere 
forlader skolens matrikel i løbet af dagen (fx når et værksted arbejder ude hos en kunde, henter materialer i 
et byggemarked eller ved transport mellem undervisningssteder). Og det gælder også ved aktiviteter som 
kombinationsforløb eller besøg på en virksomhed. 
 
 
7. Hvad gør man, når der er ekskursion eller holdet er på tur med overnatning? 
Ved ekskursioner, studierejser og andre aktiviteter, der har en varighed udover almindelig skoledag, 
vurderer skoleleder ud fra program og arrangement, hvornår skoletiden ophører (og dermed hvornår røgfri 



 

skole er gældende). Dette skal være aftalt i forbindelse med planlægningen af aktiviteten, så det er klart for 
alle deltagere inden afgang. 
 
 
8. Hvad hvis en medarbejder overtræder reglerne og alligevel ryger? 
Overtrædelse af rygeforbuddet er en overtrædelse af skolens regler – uanset om man er medarbejder eller 
elev. Det gælder uanset om det er på skolens matrikel og sammen med elever, eller om det er i bilen på vej 
til byggemarkedet og uden elever i nærheden. Som sådan kan det føre til advarsel, tjenstlig samtale og i 
sidste ende afskedigelse ligesom det gælder øvrige regler på skolen.  
 
 
9. Hvad hvis en elev overtræder reglerne og alligevel ryger? 
Overtrædelse af rygeforbuddet er en overtrædelse af skolens regler – uanset om man er medarbejder eller 
elev. Det gælder uanset om det er på skolens matrikel eller uden for skolens område. Hvis en elev ryger, 
tager snus eller på anden måde overtræder reglerne, og en medarbejder får kendskab til det, skal 
medarbejderen påtale det. Ophører eleven ikke, eller sker det gentagne gange, kan det føre til samtale, 
hjemsendelse og i sidste ende at eleven udskrives fra skolen.  
 
 
10. Kan man få hjælp til at stoppe med at ryge? 
Det er klart, at røgfri skole vil være svært for en del medarbejdere og elever. FGU SV støtter op om rygestop 
for de elever og medarbejdere, der måtte ønske det. På hver skole er der medarbejdere, der har været på 
kursus hos Region Syddanmark / Kræftens Bekæmpelse, dvs. der er viden at hente ift. rygestop og tilbud 
herom.1 Tal med din vejleder, hvis du er elev, og med din skoleleder, hvis du er medarbejder. 
 
 

Juni 2021, Gert Møller  
Direktør, FGU Syd- og Vestsjælland 

 
1 Se også hjemmesiden Røgfrit Syddanmark (https://www.roegfritsyddanmark.dk/wm515471) for inspiration og 
information.  
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