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Flerstrenget tobaksforebyggelse 
med skole og ungdomsuddannelser som arena



Røgfri omgivelser– røgfri skoletid

Anbefalet definition
Elever, ansatte og gæster må 
ikke ryge, dampe eller snuse 
i skoletiden – hverken på 
eller uden for matriklen. 

Røgfri skoletid omfatter altså 
alle tobaksrelaterede 
produkter.



Grundskoler med røgfri skoletid for alle:
o 28 kommuner 

Røgfri arbejdstid i kommunerne:
o 50 kommuner har røgfri arbejdstid

Ungdomsuddannelser med røgfri 
skoletid
o 49 gymnasier 
o 31 erhvervsskoler



Grundskoler



Forslag til proces

FÅ ALLE MED UNDERSTØTTENDE 
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? 



• Hvordan håndhæver vi andre ordensregler og 

kan vi trække på erfaringer herfra? 

• Hvordan kan vi hjælpe og støtte eleverne til at 

overholde reglerne? 

• Hvad ville eleverne svare til samme spørgsmål? 

Hvordan kommer vi i mål
med røgfri skoletid hos os?



FORMIDLING
• Fælles fodslag
• Tydelig konsekvens og 

forældreinddragelse
• Dialog, støtte og hjælp
• Synlige gårdvagter
• (Ingen udgangstilladelse)

”Lederen tager kontakt til forældrene, og 
der indkaldes til møde. Og på mødet 
lægges en plan for, at den uønskede 
adfærd ikke gentages. Og det er foregået 
fuldstændig fredeligt også fra elevernes 
side.” - Skoleleder

”Lige nu er der en gruppe drenge, 
vi arbejder meget med – de er 
ligeglade med, hvad de voksne 
siger til dem, og så bliver sådan 
noget som det her udfordret. Men 
det handler ikke om rygning.” –
Skoleleder

Kilde: Kræftens Bekæmpelse (2018): Røgfri skoletid i grundskolen. Erfaringer og 
anbefalinger til en god proces. 

”Hvis man laver regler, skal det 
give mening. Medarbejderne 
håndhæver det, når de forstår 
hvorfor, de skal gøre det.” 
- Skoleleder



Hvad kan holde unge røgfri? 

• Pris

• Håndhævelse af aldersgrænser

• Forbud mod markedsføring

• Røgfri miljøer

• Kompetencegivende undervisning

• Forældre

• Rollemodeller

• Forebyggelseskampagner



En indsats der virker

X:IT er evalueret af Center for 
Interventionsforskning v. Syddansk 
Universitet 2010-2013

50 % færre 
elever, der ryger på X:IT-
skoler med hele indsatsen

Kilde: Bast et al. (2016): High impact of implementation on school-based smoking prevention: 
The X:IT study – a cluster randomized smoking prevention trial. 



Hvad er X:IT? 

1. Røgfri skoletid for alle (hele skolen)

2. Kompetencegivende undervisning (7.-9. klasse)

8 lektioner hvert år enten fagspecifikt eller tværfagligt. 

Understøtter fælles mål og giver forslag til læringsmål.

3. Forældreinddragelse og røgfri aftaler (7.-9. klasse)

I slutningen af hvert skoleår trækkes der lod om en 

præmie blandt elever med en røgfri aftale



2. evaluering

X:IT er igen evalueret af Center for 
Interventionsforskning v. Syddansk 
Universitet 2017-2020

Kilde: Kjeld, Christiansen, Lauenmøller og Bast (2020): Røgfri skoletid. Erfaringer fra
en indsats I grundskolen. SIFs Forlag, Statens Institut for Folkesundhed

X:IT er lykkedes med at virke ens på 
tværs af socialgrupper.



Samarbejde ml. forvaltning og skoler om X:IT

Opret en ERFA-gruppe til sparring mellem 
skolerne

Planlægge og deltage i opstartsworkshop

På tværs af skolerne

Samarbejde om lodtrækningsarrangement

Mødedeltagelse med koordinator og ledelse 
– indgå i evt. arbejdsgruppe på skolen

Oplæg til forældremøder og personalemøder

Mulighed for økonomisk støtte? 

Hjælp til den enkelte skole

Kontakt til lokale medier og dele de gode 
historier

Formidling

Hjælp til rygestop for ansatte, der ønsker det

Mulighed for at få hjælp til at håndtere røgfri 
arbejdsdag, hvis man ikke ønsker rygestop

Sjældent behov for rygestopkurser til elever

Rygestop



Ungdomsuddannelser



80 ungdomsuddannelser med røgfri 
skoletid
o 49 gymnasier 
o 31 erhvervsskoler

2017: 5
2018: 11
2019: 25
2020: 80!

Alle 80 har røgfri skoletid 
for både elever og 
ansatte



Røgfri skoletid

1) Forebygge rygning

2) Motivere til rygestop / ændre rygevaner

3) Understøtte et rygestop

Anbefalinger ved røgfri skoletid:
• Røgfri skoletid for alle – både ansatte og 

elever

• Ændring af fysiske rammer 

• Tilbyd elever (og ansatte) hjælp til 
rygestop og håndtering af røgfri skoletid



Håndhævelse

• Mange bruger forskellige former for 
gårdvagt løsninger

• ”Rygevagter” / ”ambassadører” / 
”Røgfri skoletid vejledere”

• Men det er samtidig en fælles opgave for 
alle ansatte at reagere

• Vigtigt med registrering 

• Der er en grænse for hvor yderligt man må 
gå i sin håndhævelse

• Vi kender ikke til nogen, der har smidt 
elever ud

Teamet mødes en gang om måneden, hvor 
de gennemgår et Excel ark med regi-
streringer af elever. Derudover gennemgår 
teamet de ’hemmelige’ rygesteder for at lave 
nogle nye handleplaner. Håndtering af snus 
er også et fast punkt på møderne.
Tietgen Business



Studiemiljø og pauser

• Ideer fra elevråd og elever
• Loungemiljøer
• Spil
• Aktiviteter som er styret af en ansat (fx 

turneringer, boldspil, idrætssal)
• Rotation af materialer mellem skolens 

matrikler for at variere udbuddet 
• Gratis morgenmad/kaffe i en periode
• Færre ”små” pauser? 



Hjælp til elever der ryger

Samtaler
• Med rådgiver fra 

kommunen
• Med underviser der har 

været på kursus (fx Korte 
samtaler med unge)

 Hjælp til 
håndteringsstrategier

”Akutkasse”
• Pastiller 
• Tyggegummi uden 

nikotin
• Te/kaffe/frugt
• Gadgets til at beskæftige 

hænderne
• …
• Spørg eleverne 



Tøm hovedet brainstorm

Hvordan kan I støtte eleverne indenfor og udenfor klasserummet, når røgfri skoletid er 
svært for dem?

• Hvilke redskaber eller greb bruger du allerede i dit relationsarbejde, som du kan lade dig 
inspirere af? Hvad har du selv gjort/andre gjort i det daglige arbejde, som du kan 
kopiere?

• Hvad ville eleverne synes er vigtigt?

Inspireret af Hersted, L., Høier, M. O., & Pedersen, L. L. (2015). Kreativ procesledelse: Nye veje til bedre praksis. 



Find cases og inspiration på:

cancer.dk/roegfriskoletid

hjerteforeningen.dk/roegfrierhvervsskoler

roegfritsyddanmark.dk 



Tak for opmærksomheden


