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Grunden för Fryxellska skolans tobakspolicy är förutom att följa tobakslagen, är att erbjuda
alla som vistas inom skolans område en tobaksfri miljö. Skolans tobakspolicy utgår från
tobakslagen 2:a § första stycke och dels från Sunne kommuns beslut om tobak och parfymfri
arbetstid för kommunens anställda. För att stärka arbetet mot tobak och anpassa regelverket i
kommunen har Fryxellska skolan valt att komplettera tobakslagens skrivning med att införa
tobaksfri skoltid. Policyn är ett gemensamt ansvar och omfattar alla anställda, elever och
besökare.
Tobakslagen (1993:581)
2§ Rökning förbjuden
”I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn
eller ungdom samt på skolgården och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och
fritidshem”
Tobaksfri skoltid
Tobaksfri skoltid innebär att tobaksbruk inte är tillåtet under skoltid oavsett var eleven eller
personalen befinner sig.
Mål
Fryxellska skolan ska i enighet med lagen vara en tobaksfri skola under dygnets alla timmar.
Ingen under 18 år ska använda tobak eller utsättas för passiv rökning under skoltid.
Definition tobak
Som tobak räknas all form av cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och rulltobak samt råtobak
och tobak till vattenpipa. Snus, portionssnus, tuggtobak med eller utan nikotin. Policyn
omfattar även tillbehör som rökpipor och vattenpipor samt e-cigaretter. Observera att även
nikotinfria produkter omfattas av policyn, detta för att underlätta arbetet och undvika
gränsdragningstvister.
Definition skolområde
Primärt är skolans område alla lokaler med omliggande markområde som disponeras av
skolan och skolans verksamhet. Till exempel parkeringsplatser tillfartsvägar och grönområden
samt ytor kring sporthall och arenaområdet. (se bifogad karta) Till skolområde hör också de
platser där man tillfälligt bedriver skolverksamhet vid skolresor och frilufsdagar. Medföljande
personal har ansvar för definition av skolområde.

Definition skoltid
Skoltid är i normalfallet 08:00-16:00. Vid skolresor och frilufsdagar ansvarar medföljande
personal för definition av skoltid.
Förebyggande åtgärder
Skolledningen ansvarar för att driva det förebyggande arbetet framåt enligt skolans
styrdokument, kommunens drogpolitiska program och nationella mål. Skolan arbetar enligt
kontaktsmetoden Tobaksfri duo som innebär att en elev tillsammans med en vuxen ingår
kontrakt att hålla sig tobaksfria. På föräldramöten informerar skolan om aktuella frågor kring
tobak. I skolsköterskans hälsosamtal i åk 7 ingår alltid frågor kring tobak.
Åtgärder vid överträdelse
•
•
•
•

Om en elev använder tobak inom skolans område eller under skoltid skall mentor
informeras som i sin tur ansvarar för att kontakta vårdnadshavare.
Mentor erbjuder samtal med skolsköterska där eleven kan få hjälp med
tobaksavvänjning.
Vid upprepad överträdelse kallas vårdnadshavare och elev till möte med elevhälsa och
rektor. På mötet planeras vilka ytterligare insatser som behöver göras.
Om personal bryter mot policyn ansvarar rektor för att åtgärder vidtas i enlighet med
kommunens riktlinjer i dokumentet ”Tobak och parfymfri kommun”

Vems ansvar
Rektor har övergripande ansvar för att policyn följs och att personal, elever och
vårdnadshavare är informerade om gällande regler. Det åligger allt på skolans ansvar att
följa det som upprätts i denna policy.
Delaktighet/revidering
Skolledning, personal och elever ansvarar gemensamt för policyns innehåll. Rektor svarar
för att berörda parter erbjuds möjlighet att påverka dokumentet i samband med läsårets
början. En reviderad/godkänd policy ska ligga klar senast den 15 september policyn
gäller därefter till nästa höst.
Uppföljning/kartläggning
För att ha aktuell kunskap om tobaksbruk m.m. bland ungdomar i Sunne görs regelbundet
enkätundersökningar kring dessa frågor. Skolledningen ansvarar för att de av kommunen
rekommenderade enkätundersökningarna genomförs. Resultaten ligger till grund för hur
arbetet mot tobak utformas på skolan.

Övergripande ansvar i Sunne kommun
Övergripande ansvar för det förebyggande arbetet i Sunne kommun ligger på Lokala rådet
för trygghet.

Fryxellska skolan

Rektor

Brårudsvägen 2

Rikard Martinsson

686 80 Sunne

0565-156 03

0565-156 00

070-225 44 62

