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1. Vision 

Skolans vision är att kunna erbjuda en rökfri skola för alla på Anders Ljungstedts 

gymnasium, såväl elever och personal som besökare. 

 

 

 

2. Mål 

Målet med policyn är att elever och personal på skolan upplever en god hälsa samt en 

rökfri miljö och att ingen elev börjar röka under sin tid på Anders Ljungstedts gymnasium. 

 

 

 

3. Definition 

En rökfri skola innebär att rökning inte förekommer inom skolans område. Förbudet gäller 

alla tider på dygnet och omfattar alla som befinner sig på skolan, såväl elever och personal 

som besökare. 

Rökning innefattar rökning av cigaretter, cigarrer, e-cigaretter (elektroniska cigaretter) 

samt vattenpipa. 

 

 

 

4. Lagrum 

 Det är förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år enligt tobakslagen 

(1993:581) § 12. 

 Rökning är förbjuden på skolans område enligt tobakslagen (1993:581) § 2. 

 Tobakskonventionen (WHO:s Ramkonvention för tobakskontroll) är en 

överenskommelse mellan världens länder om att skydda barn och vuxna mot 

att skadas eller dö av tobak. 

 FN:s konvention för barns rättigheter (Konventionen för barns rättigheter) 

 Skollagen (2010:800 kap 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 25§ Elevhälsa, 

och kap 5 Trygghet och studiero 3§ Arbetsmiljö) 

 Folkhälsa, de nationella folkhälsomålen, i målområde 3 Barn och ungas 

uppväxtvillkor, och i målområde 11 ANDTS. 

 Linköpings kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2009 § 

37 beslutat att införa rökfri arbetstid i Linköpings kommun fr o m 1 april 

2009. 

 Det ska finnas skyltar vid alla ingångar för att markera att det på skolan råder 

rökförbud. 
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5. Främjande och förebyggande hälsoarbete 

Det främjande och förebyggande hälsoarbetet framgår av dokumentet med samma namn. 

 

 

 

6. Åtgärder om elev röker på skolans område 

Nedan beskrivs de åtgärder som ska vidtas om elev upptäcks med att röka på skolans 

område: 

1. All personal som möter elev som röker på skolans område informerar eleven 

om att skolområdet är rökfritt. Personalen ska uppmana eleven att släcka 

cigaretten (eller motsvarande) eller skicka eleven utanför skolans område. 

2. Elev som är mottaglig för tobaksavvänjning hänvisas till skolsköterska eller 

kurator. 

3. Om överträdelsen upprepas, bedömer elevhälsoteamet vilken eller vilka 

åtgärder som kan vara lämpliga. 

 

 

 

7. Skolans område 

Enligt tobakslagen (2 §) är det förbjudet att röka inom skolans område. Den orange linjen i 

bilden nedan markerar skolans område. 
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8. Skolan – en rökfri arbetsplats 

Personal på skolan ska vara rökfri under sin arbetstid. Personal som röker erbjuds stöd och 

hjälp med rökavvänjning hos företagshälsovården, om intresse finns. 

 

 

9. Implementering av policy och handlingsplan 

Enhetschefen ansvarar för dess förankring i skolans ledningsgrupp. Rektor ansvarar för att 

all personal i skolan får kunskap om policyn som handlingsplanen. Policy och 

handlingsplan ska även tas upp och förankras med elevkåren samt finnas anslagen på 

skolans anslagstavlor och finnas tillgänglig på skolans hemsida. 

 

 

 

10. Samarbete med elev och vårdnadshavare 

Rektor tillsammans med mentor informerar om skolans policy och handlingsplan på varje 

föräldramöte inför skolstart – från år 1 och därefter varje nytt läsår. Skriftlig information 

om policy och handlingsplan för en rökfri skola, delas ut till vårdnadshavare och elev vid 

uppstarten av år 1. Mentor ansvarar för att informera eleverna och betonar särskilt 

konsekvenserna. 

 

 

 

11. Tobakskunskaper i undervisningen till elever 

Skolan arbetar tobaksförebyggande tematiskt och ämnesövergripande, för att kontinuerligt 

tydliggöra vilka vinster som finns med ett tobaksfritt liv. Rektor tillsammans med lärare 

ska, enligt läroplanen, ansvara för att eleverna för kunskap om riskerna med tobak, 

alkohol, narkotika och andra droger (ANDT). 

 

 

 

12. Tillsyn miljökontoret 

Miljökontoret i Linköpings kommun gör, enligt tobakslagen, tillsyn som är inriktad mot 

att kontrollera att kravet om rökfria skolområden efterlevs. 
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13. Uppföljning personal 

Beslutets och policyns efterlevnad utvärderas läsårsvis av skolledningen. Utvärderingen 

ligger till grund för en revidering av policyn och handlingsplanen, något som görs årligen.  

 

 

 


