Rygepolitik for elever og ansatte på Tønder Gymnasium
Undersøgelser viser, at mange unge begynder at ryge, når de går i gymnasiet eller på en anden
ungdomsuddannelse. Gymnasierne har således et medansvar for rygning, da vi indirekte kommer til at
uddanne rygere.
Med vores rygepolitik ønsker vi:
-

At sikre, at vores elever ikke lærer at ryge, mens de går på gymnasiet
At sikre, at vores elever og ansatte ikke udsættes for passiv rygning i løbet af en
skoledag/arbejdsdag
At fremme elevers og ansattes generelle sundhed og trivsel.

Tønder Gymnasiums indsats i forhold til røgfri skoletid er en del af en fælleskommunal indsats i Tønder
Kommune, der omfatter alle grundskoler og ungdomsuddannelser.

Røgfri skoletid
Røgfri skoletid indføres for at undgå, at unge begynder at ryge, fordi de tilskyndes til eller ser andre ryge i
løbet af skoledagen.
Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge i løbet af skoledagen. Reglen
gælder både på skolen og uden for skolen. Med skoletid forstås normalt tidsrummet 7:50 til 15.15, men
forbuddet gælder også, når der er faglige aktiviteter uden for dette tidsrum. Man må i øvrigt heller ikke
ryge på skolens matrikel uden for skoletiden.
Med indførslen af røgfri skoletid er Tønder Gymnasium totalt røgfri i hele skoletiden for både ansatte,
elever og gæster. Herved medvirker vi til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for alle på gymnasiet.
Der må ikke ryges eller bruges substitutter som snus, e-cigaret o.a., hverken i skoletiden eller ved faglig
benyttelse af skolens lokaler i øvrigt.
Arbejdet med røgfri skoletid understøttes af konkrete aktiviteter målrettet eleverne og evt. personale:
-

Hjælp til rygestop i form af rygestopkurser
Synlig kommunikation om røgfri skoletid
Aktive og hyggelige pauser.

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet mod rygning
Overtrædelse af den gældende rygepolitik vil medføre konsekvenser på linje med overtrædelse af skolens
andre ordensregler. Dette kan indebære:
-

mundtlig advarsel
samtaler med ledelsen
skriftlig advarsel
bortvisning.
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