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Politik for røgfri skole  
 
Røgfri skole er en del af en tobakshandleplan, som regeringen og et flertal af folketingets partier er 
blevet enige om, for at få færre unge til at begynde at ryge. Formålet med ændringen af rygeloven 
er bl.a. at sikre, at børn og unge ikke konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer, 
tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Bestemmelserne findes i Lov om 
røgfrie miljøer, LBK nr. 966 26/08/2019 og i lov nr. 2071 af 21/12/2020. 
 
Med indførelsen af røgfri skole pr. 31. juli 2021, må tobaksrelaterede produkter ikke anvendes på 
skolens matrikel og i skole- og arbejdstiden, hverken på eller uden for skolens område. 
 
Røgfri skole betyder, at elever, kursister, medarbejdere og besøgende ikke må anvende 
tobaksrelaterede produkter på skolens matrikel. I skole- og arbejdstiden dvs. som hovedregel kl. 
8.00 - 16.00, må man heller ikke anvende tobaksrelaterede produkter uden for skolens område. 
Man må således hverken ryge, dampe eller snuse i skole- og arbejdstiden. 
 
Politikken gælder for alle tobaksrelaterede produkter, dvs. produkter med tobak og nikotin, der ikke 
er godkendt som lægemidler - herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, 
opvarmet tobak og lign. - men også øvrige relaterede produkter som f.eks. e-cigaretter uden nikotin, 
idet der er en negativ effekt for alle disse produkter. 
 
Sanktioner 
Ved ikrafttrædelsen af nærværende rygepolitik indføres nedenstående handleplan og sanktioner 
ved brud på reglerne om tobaksfri skole- og arbejdstid. 
 
Alle medarbejdere på skolen er med til at håndhæve og gennemføre politikken ved at sørge for 
information til gæster, elever og kursister, og desuden skal vi alle hjælpe til gennemførelsen af 
sanktionssystemet. 
Alle medarbejdere, der konstaterer overtrædelser viderebringer den pågældendes navn i en mail 
eller lignende til nærmeste leder, som behandler henvendelsen ifølge nærværende politik. 
 
På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus indføres et sanktionssystem for elever og kursister med 
fire trin. 
 
1. Første gang reglen overtrædes, indkaldes eleven/kursisten til en påmindelse og samtale med det 
sigte at støtte og hjælpe eleven/kursisten i gang med ”hjælp til at blive røgfri”, hvis det ønskes. 
Påmindelsen registreres i Uddata+. 
 
2. Anden gang reglen overtrædes, indkaldes eleven/kursisten til en påtale og en samtale, hvor det 
indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. 
Påtalen registreres i Uddata+. 
 
3. Tredje gang reglen overtrædes, indkaldes eleven/kursisten til en advarsel. Denne gang med 
henblik på midlertidig bortvisning. Det afgøres i det pågældende tilfælde, hvor længe bortvisningen 
gælder – op til 10 dage. Advarslen registreres i Uddata+.  
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4. Fjerde gang reglen overtrædes, udmeldes eleven/kursisten fra skolen. 
 
Hvis eleven er under 18 år orienteres forældre/værge samt virksomheden, hvis eleven er i lære.  
 
Hvis en medarbejder overtræder politikken, behandles overtrædelsen af nærmeste leder, og 
tillidsrepræsentanten informeres herom. Medarbejderen tilbydes, såfremt dette ønskes, støtte og 
hjælp til at komme i gang med at blive røgfri. Overskridelse af nærværende politik, kan i yderste 
konsekvens medføre afskedigelse af den pågældende medarbejder. 
 
Håndhævelse og rollefordeling 
På JU er alle medarbejderne en aktiv del af håndhævelsen af Røgfri Skoletids Politikken. Det 
betyder, at alle er opmærksomme på overtrædelse af reglerne for røgfri skole- og arbejdstid og 
reagerer jævnfør politikken og sanktioner. 
 
De første tre måneder efter indførelse af røgfri skole- og arbejdstid er centrale, og her vil der være 
øget opmærksomhed på området. Røgfri skole- og arbejdstid vil blive et punkt på møder i 
afdelingerne, og lederne vil gå forrest og være synlige i forhold til håndhævelse. 
 
Alle klasser og hold skal introduceres til røgfri skoletid og røgfri skoletid optræder som en integreret 
del af ordensreglementet. Jordbrugets UddannelsesCenter Århus vil gerne yde hjælp ved et ønske 
om at stoppe med brugen af tobak og lign. og har derfor mulighed for at guide videre til forskellige 
behandlingstilbud både elektroniske og igennem Folkesundhed Aarhus, Frydenlund under Aarhus 
kommune. 
 
Supplerende viden 
- Ved studieture, ekskursion og konferencer gælder røgfri skole- og arbejdstid i den programlagte 
undervisningstid. 
- På skolehjemmet er det heller ikke tilladt at ryge på skolens matrikel uden for skole- og 
arbejdstiden. 
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