
KOM GODT I GANG MED 
RØGFRI KLUB- OG 
SKOLETID 
Webinar den 14. august kl. 13.00
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Kom godt i gang med røgfri skoletid den 14. 
august kl. 13-14

Tjek ind i TEAMS sker kl. 12.30-13.00
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Tips til hvordan du og alle andre deltagere får den bedst mulige oplevelse:

o Slå din mikrofon fra, medmindre du bliver opfordret til at kommentere eller stille spørgsmål mundtligt.

o Slå dit kamera fra, medmindre du bliver opfordret til at kommentere eller stille spørgsmål mundtligt.

o Har du kommentarer eller spørgsmål, skriver du det i chatten eller rækker ‘hånd-ikon’ op. Chatten bliver 

tydelig i højre side af skærmen, når du har trykket på chat-ikonet i bjælken med funktioner midt på 

skærmen. I bjælken finder du også ‘hånd-ikonet’.

o Ha’ din telefon klar ved siden af din computer.

o Får du problemer med at høre noget undervejs, så start med at tjekke, om din højttaler er slået til.

o Oplever du at forbindelsen bliver dårlig, så luk andre programmer, du måtte have åbent samtidig. Virker 

dette ikke, så kontakt egen IT-afdeling.



Hvad er røgfri skoletid?

Røgfri skoletid betyder, at ingen elever må ryge (dampe eller snuse) i 

skoletiden, uanset om de befinder sig på skolens matrikel eller uden for 

skolens område.

Formålet med røgfri skoletid er at skabe en kultur, hvor tobak ikke er en 

del af skoledagen. En række kommuner har derfor indført røgfri arbejdstid 

for ansatte (samt gæster på skolen) 

Røgfri skoletid omfatter alle tobaksrelaterede produkter (herunder snus og 

e-cigaretter)
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Program

Kl. 13.00 Velkommen

Formål med webinaret, introduktion til program og spilleregler
v. Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis og Hanne Bertelsen, Børn, Unge og 

Folkeskole (KL)

Kl. 13.10 Hvorfor røgfri skoletid. Fælles inspiration til det videre arbejde

v. Tenna Børsting, projektleder, Forebyggelse og oplysning, Kræftens Bekæmpelse

Hvordan kan forvaltning og skoleledere samarbejde om at skabe røgfri 

skoletid i skoler og på klubområdet? Erfaringer fra Gladsaxe Kommune

v.  Mads Aagaard, konsulent i Skoleafdelingen, Gladsaxe Kommune
Erfaringer med at implementere røgfri skoletid på skoler i Billund Kommune

v. Kenneth Østergaard, teamleder, Billund Skolen og Margrethe Pedersen, 

sundhedskonsulent i Sundhedsstaben, Billund Kommune 

Kl. 13.50 Den videre proces og afslutning
v. Center for Forebyggelse i praksis og Børn, Unge og Folkeskole (KL)

Kl. 14.00 Tak for i dag



Tenna B. Christiansen, Kræftens Bekæmpelse

Hvorfor røgfri skoletid
– Fælles inspiration til det videre arbejde



Hvorfor røgfri skoletid?

Fordi færre børn begynder at ryge.

1. Røg og tobak fjernes fra dagligdagen 

→ undgå normalisering

→ fællesskaber om andre ting

2. Elever skal ikke forholde sig til fristelser og 

gruppepres i skoletiden



Anbefaling: 

Sæt mål om røgfri 
arbejdstid

1. Rygning smitter også fra voksen til barn

2. Nemmere at håndhæve røgfri skoletid

3. For de ansattes egen sundhed



Forslag til proces

FÅ ALLE MED
UNDERSTØTTEND

E TILTAG
HÅNDHÆVELSE

Samlet 

ledelse

Inddragelse

Kommunikation

Tænk 

flerstrenget

Skolens rammer 

for fællesskaber

Tydelighed

Håndhævelse 

gennem dialog og 

anerkendelse

Passe til øvrige 

ordensregler

Hjælp til  

ansatte, der 

ryger?

Udgangsforbud? 



En flerstrenget
indsats

3 elementer i X:IT

- Røgfri skoletid

- forældre

- undervisning

Kombinerer rammer og 

handlekompetence

Evidensbaseret 

forskningsprojekt 

Kan halvere andel af

elever der ryger



Mere inspiration

”Vi følger ikke efter dem og kontrollerer dem. 
Men vi snakker med dem om vores 
forventninger. Og hvis de vender tilbage og 
lugter af røg, så snakker vi med dem om det.” -
Skoleleder

Webinar om X:IT og 
røgfri skoletid 16/9
v. Statens Institut for 
Folkesundhed, SDU, og 
Kræftens Bekæmpelse



Tak for opmærksomheden

Tenna B. Christiansen
Projektleder

rogfriskoletid@cancer.dk

www.cancer.dk/roegfriskoletid



Hvordan kan forvaltning og 
skoleledere samarbejde om at 
skabe røgfri skoletid i skoler og 

på klubområdet? 
Erfaringer fra Gladsaxe 

Kommune 
Ved kontorleder Mads Chaim Aagaard, 

Skoleafdelingen - Børne og Kulturforvaltningen 



Gladsaxe skolevæsen

• 10 folkeskoler

• SFO og Skoleklub 

• GXU 10. klasse og ungdomsskole

• Mellem 2 og 4 spor 
(350 og op til 1000 elever)

• Store socioøkonomiske 
forskelle skolerne imellem



Gladsaxe Kommune og røgfri skoletid

• Gladsaxe Kommune har haft røgfri matrikler og 
røgfri arbejdstid siden 2015 

• Hvorfor tillader vi vores unge at ryge i skoletiden, 
når vi ikke tillader det for vores medarbejdere?

• Røgfri skoletid blev vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget i 
januar 2017

• Trådte i kræft august 2017



To centrale spørgsmål fra skolerne i 
forbindelse med vedtagelse af røgfri skoletid
Hvordan skal forbuddet håndhæves:

• Skal lærerne jagte de unge rundt i byen?

• Alternativt: Skal der være en central beslutning om at unge ikke må 
forlade skolen i pauserne?

Hvordan skal overtrædelser håndteres:

• Hvilke sanktioner har skolerne?



Kommunikation i forbindelse med 
implementeringen
Forvaltningen udarbejdede: 
• Information til forældre via intra og 

pressemeddelelse til lokalavisen 
• Pjecer og information om rygestoptilbud 

til de unge der ryger   

Skolen kommunikerede til medarbejdere, 
elever og forældre: 
• Drøftelse i elevråd
• Orientering på forældremøder 



Røgfri skoletid står ikke alene

• Siden 2012 har alle elever fra 7. og 8. klasse haft obligatorisk 
rygeforebyggende undervisning

• I 2013 blev den obligatoriske rygeforebyggende undervisning 
udbygget med ”ACT ON IT”, et teaterforedrag, der bliver fulgt 
op af to besøg af en sundhedsplejerske – med fortælling om 
rygningens konsekvenser  

• Fra dette skoleår implementeres X:IT på skolerne



Dialog med de faglige ledere for udskolingen

• Elever og forældre er meget positive

• Rygning og håndtering af røgfri skoletid er ikke en omfattende problemstilling

• De få gange en elev er blevet taget i at ryge, kommer de til samtale med den 
faglige leder, forældre bliver orienteret og de tilbydes et rygestopkursus 

• Kraftig signalværdi, også til forældre – særlig brugbar i forhold til forebyggelse

• I ungdomsklubberne er der ”røgfri matrikler”, og de unge må ikke ryge når de 
deltager i aktiviteter med klubben



Færre elever ryger dagligt

2013/2014

5 % af eleverne fra 
9. kl. ryger dagligt

2014/2015

4 % af eleverne fra 
9. kl. ryger dagligt

2015/2016

2 % af eleverne fra 
9. kl. ryger dagligt

2016/2017

2 % af eleverne fra 
9. kl. ryger dagligt

2017/2018
2,1 % af eleverne 
fra 9. ryger dagligt

3,7 % af eleverne 
fra 9. klasse ryger 

ugentligt  

2018/2019

0,5 % af eleverne 
fra 9. ryger dagligt

1,6 % af eleverne 
ryger ugentligt

Sundhedsprofil Gladsaxe
2018

4,5 % ryger dagligt 

12,5 % ryger 
lejlighedsvist

(skolebørns-
undersøgelsen 

2018)

Landstal



Erfaringer med implementering af røgfri skoletid i 

Billund Kommune

Projekt forebyggelse af rygestart hos børn



X:IT i 7. 8. og 9. klasser på grundskoler i 

Billund Kommune

3 årigt projekt med projektplan der beskriver indsatser og samarbejde med 

skolerne 

Styregruppe: Direktør for Børn og Unge, skolechef, to udvalgsformænd for 

henholdsvis børn og unge, leder Sundhedsstaben, forældrerepræsentant, 

Projektleder

• Skolekoordinatorer

• Projektmedarbejder i 3 år: 

– Samarbejde med skolekoordinatorer. 

– Rygestopforløb

X:IT – tre indsatser: 

• Røgfri skoletid

• Undervisning ved X:IT materiale fra Kræftens Bekæmpelse

• Røgfri forældreaftaler



Erfaringer – røgfri skoletid og X:IT moduler

Røgfri skoletid på alle skoler fra aug. 2019

• Det er forskelligt, hvorledes skolerne håndhæver røgfri skoletid 

• Godt overblik over, hvilke elever der ryger, og hvor de går hen for at ryge

• Der ses en sammenhæng mellem rygning og sårbare elever. 

Undervisning i X:IT moduler

• Tidskrævende for skolekoordinatorerne at sætte sig ind i X:IT materialet. KB har 

siden opdateret materialet, så det er mere let tilgængeligt. 

• Gode erfaringer med at afvikle X:ITundervisning som hele eller halve temadage

Røgfri aftaler - konkurrence

En skriftlig aftale mellem elev og forældre, hvor eleven forpligter sig til ikke at ryge i 

indeværende skoleår, og forældrene forpligter sig til at tale med deres barn om rygning. 

• Blev væk i skoletasken

• Forskel på hvor mange røgfri aftaler hver klasse har leveret tilbage til 

skolekoordinatoren. 



Øvrige indsatser 

• Samarbejde med Tandplejen, der informerer og observerer elever for tobaksbrug og henviser til 

projektmedarbejderen for rygestopforløb. 

• Der er uddannet to unge sundhedsformidlere for en ”ung til ung tilgang” ved events og 

undervisningsoplæg.

Væsentligt for implementeringen: 

• Projektbeskrivelse: Til høring i elevråd, forældrebestyrelser, skoleledelse og politikere

• Projektmedarbejder

• Skolekoordinatorer

• Økonomi: 4500 kr. pr. skolekoordinator årligt

Kontaktoplysninger: 

Margrethe Pedersen, Sundhedskonsulent. Mail: mpe@billund.dk



Konkrete erfaringer fra BillundSkolen
v. Kenneth Risbøl Østergaard, afdelingsleder udskolingen

Kort indflyvning

Erfaringer BillundSkolen indflyvning

Deltaget i X:IT rygning et år.

Ca. 660 elever (3-4 spor)

Godt samarbejde med bl.a. SSP

Har tidligere set stigende tendens ift. 

rygning og seneste år snus



Konkrete erfaringer v. Kenneth Risbøl Østergaard

afdelingsleder udskolingen

Erfaringer

- Introduktionen til røgfri aftaler på klassemøder tidligt på året.

- Fælles aftaler, fælles afsæt, konsekvens.

- XIT koordinator på hver årgang

- Brænder krudtet af for hurtigt, vigtigt med årshjul og opfølgning løbende

- Røgfri skoletid 

- Problematisk hvis elever må forlade skolen

- Tro på kontrakterne og fællesskabet kan bære det.



- Gulerod/fejring.

- Vigtigt med et punktum

- Turde fremhæve de gode 

eksempler.

- Rygning/status? 
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Relevante temadage
Styrket tobaksforebyggelse - national handleplan og ny tobakslov på vej

Formålet med temadagen er at dele viden og erfaringer om samspillet mellem 

national handleplan mod børn og unges rygning og kommunernes 

tobaksforebyggelse. Hvad er status, hvilke rammer er tilstede i kommunen og hvilke 

tilbud til rådighed?

▪ Den 26. august 2020 afholdes som webinar fra kl. 9.30-12.30.

▪ Den 27. august 2020 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S  

▪ https://tilmeld.kl.dk/styrkettobaksforebyggelse

Temadag om Skoletrivsel for alle

Hvordan skabes gode rammer for den samlede trivselsindsats på skolen, og hvad 

kan virke særligt fremmende for skolebørns trivsel? Hvem har hvilke roller? Hvorfra 

hentes inspiration, og hvordan følges op på trivselsarbejdet?

▪ Den18. november 2020 i DGI-Huset Vejle, Willy Sørensens plads 5, 7100 Vejle, 

lokale: Bølgelængden

▪ Den20. november 2020 i Lysthuset, Islands Brygge Kulturhus, Islands Brygge 18, 

2300 København

▪ https://tilmeld.kl.dk/skoletrivsel

https://tilmeld.kl.dk/styrkettobaksforebyggelse
https://tilmeld.kl.dk/skoletrivsel


Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 
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CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS KAN KONTAKTES HER:

FOREBYGGELSEIPRAKSIS@KL.DK

mailto:forebyggelseipraksis@kl.dk


Regeringens lovforslag (forsinket grundet covid-19)

o Det bliver obligatorisk fra skoleåret 2020/2021

o Det bliver overladt til lokal beslutning at fastlægge 

regler for rygning i elevernes fritid

o Håndhævelse og konsekvenser fastlægges lokalt
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National handleplan mod børn og unges 
rygning

Den 18. december 2019 aftalte Regeringen , Venstre, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og 

Alternativet en ny national handleplan, der sætter massivt ind mod børn og 

unges rygning.

Indsatser i handleplanen:

1. TOBAK VÆK FRA DISKEN

2. SKÆRPET REKLAMEFORBUD

3. NEUTRALE PAKKER

4. RØGFRI SKOLETID

5. FORBUD MOD SMAGSSTOFFER I TOBAK OG E-CIGARETTER

6. REGULERING AF NIKOTINPRODUKTER

7. STYRKET ALDERSKONTROL OG STRENGERE STRAF 

8. VANDPIBER

9. HJÆLP TIL RYGESTOP
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Økonomiaftale for 2021 (maj 2020)
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