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Hvordan arbejder Kræftens Bekæmpelse med røgfri skoletid? 

• Samarbejdsprojekter med skoler og kommuner

• Samarbejder med kommuner om X:IT

• Rådgivning og formidling

• Forskning (SIF og Steno)

• Politisk arbejde

• Folkelig opbakning (Røgfri Fremtid) 



Røgfri skoletid
Definition

Kræftens Bekæmpelses anbefalede definition: 

Røgfri skoletid for alle:
Elever, ansatte og gæster må ikke ryge, dampe eller snuse i 
skoletiden – hverken på eller uden for matriklen. 



RYGESTART, RYGESTOP OG RØGFRI SKOLETID

Rygedebut:

15 % i skoletiden 
+ 3 % på efterskole

(14-19årige, der ryger dagligt)

Cirka 8 ud af 10 ønsker 
at stoppe blandt 16-
34årige, der ryger 
dagligt.

Rygeregler kan være 
motivation til at gå i 
gang.

23 % begyndte at ryge 
igen i skoletiden efter 
et rygestop

(14-19årige, der har prøvet at 
stoppe)



Forebyg rygning i skolen

Røgfri skoletid kan altså 

1) Forebygge rygning
2) Motivere til rygestop / ændre rygevaner
3) Understøtte et rygestop

Læs mere på www.cancer.dk/roegfriskoletid og se film om andres 
erfaringer

http://www.cancer.dk/roegfriskoletid


Ligheder: Røgfri skoletid skal helst understøttes af 
flere tiltag

Forskelle: Variation i hvilke tiltag der bedst 
understøtter røgfri skoletid

En flerstrenget indsats

Ligheder: Fælles fodslag og stærk ledelse er 
afgørende

Forskelle: Bl.a. skolernes størrelse, organisering og 
praktikperioder

Organisation

Ligheder: Flere årsager til rygestart går igen

Forskelle: Alder, andel der ryger, nye/gamle 
bekendtskaber

Elevgruppen

Ligheder: Gør så vidt muligt det samme som med 
skolens andre ordensregler. Dialog og støtte.

Forskelle: Ikke de samme muligheder for at 
sanktionere

Sanktioneringer

Ligheder: Forebyggelse som opgave ligger i 
kommunen

Forskelle: Folkeskoler er en del af kommunen i 
modsætning til ungdomsuddannelser og private 
grundskoler. 

Kommunens rolle og råderum

Grundskoler og ungdomsuddannelser: 
Forskelle og ligheder ift. røgfri skoletid



Røgfri skoletid i grundskoler

22 kommuner har røgfri 

skoletid for alle

7 kommuner har røgfri skoletid 

for elever ikke for ansatte.

Mange kommuner er i gang med 

beslutningsprocessen. 

15 kommuner derudover, som 

har røgfri arbejdstid men ikke 

røgfri skoletid



De hyppigste udfordringer
Før og efter indførsel af røgfri skoletid

• Ressourcekrævende

• Elever ryger alligevel

• ”Det er elevernes mindste 
problem”

Typiske bekymringer

• Mangel på fælles fodslag

• Manglende tydelighed
(ift. regler og støtte)

• For lidt forberedelse

• (Snus)

Typiske udfordringer
”Man skal give sig god tid til 
kommunikationen før 
indførelsen og gennemtænke 
så mange ting som muligt. 
Men man kan aldrig have det 
hele på plads, så man skal 
også turde begynde, selvom 
alt ikke er 100 % på plads.” 
- Skoleleder grundskole

”Jeg var bekymret for, at lærerne skulle 
bruge deres tid på at være politimænd, men 
det er gået langt bedre, end vi har 
forventet.” 
- Skoleleder grundskole

”Vi ønsker ikke en fortælling om 
os som en skole, hvor man 
næsten skal lære at ryge, for at 
begå sig som elev.”
- Skoleleder, Langsøskolen



• Højere pris

• Svær tilgængelighed

• Ingen markedsføring

• Røgfri miljøer

• Kompetencegivende undervisning

• Forældre

• Rollemodeller

Hvad holder 
unge røgfri?



Gå op i Røg

ANBEFALINGER FRA FORSKNING

8 lektioner per år

Indeholder fire emner
• Pres
• Flertalsmisforståelser
• Sundhed
• Samfund

ANVENDELSE

Tre temaer

Dansk, samfundsfag, biologi, 
matematik, geografi, SSF

FORBEREDELSE

Understøtter fælles mål 2014 

Alle øvelser tilbyder:

• Forslag til målpar

• Forslag til læringsmål

• Forslag til opfølgning

• Forslag til differentiering

Undervisning

Enkelte lektioner eller
temaforløb

Øvelser á 1 til 5 lektioners
varrighed





Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fire opgaver, der direkte 
understøtter dette mål

Hele materialet understøtter 
disse tre mål



Dansk



Samfundsfag



Skoler og kommuner med X:IT 

8 kommuner har besluttet, at X:IT 

indføres på alle folkeskoler

Mange kommuner arbejder på at udbrede X:IT 

til skolerne på forskellig vis, fx

- Enkelte skoler i første omgang, dernæst 

udbrede til alle

- Hjælper de skoler, der selv vil have X:IT

- Starter med enkelte elementer













































VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT



• Kopier grafik til ønsket slide.
• Skift fyldfarve til ønsket farve.
• Hold shift nede ved skalering, 

så holder grafikken propertioner. 

Brug af
grafik


