
 

 

Røgfri Skoletid 
Pr. 31. juli 2021 er der indført røgfri skoletid på Kalundborg gymnasium. Røgfri skoletid 
betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen - heller 
ikke i pauser mellem lektioner. Røgfri skoletid gælder alle elever, ansatte og gæster på 
skolen og omfatter ikke blot cigaretter, men alle relaterede produkter som e-cigaretter 
(også uden nikotin), vandpiber og snus/nikotinposer.  
 

På studieture, ekskursioner og lignende er det ikke tilladt at ryge i undervisningstiden. 
Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en overtrædelse af studie- og 
ordensreglerne og vil medføre sanktioner. 
 

Formålet med røgfri skoletid:  
• Et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere 
• Ingen elever lærer at ryge i skoletiden  
• Ingen elever eller ansatte udsættes for passiv rygning eller oplever synlig rygning i 

løbet af en skoledag  
• Skolen etablerer rammer, der fremmer elever og ansattes sundhed og trivsel, 

herunder beskytter elever mod rygestart  
 
Arbejdet med røgfri skoletid understøttes af konkrete aktiviteter målrettet 
eleverne:  

• Hjælp til at håndtere rygetrang i skoletiden  
• Tilbud om hjælp til rygestop i skoletiden for elever, der ønsker det (hjælp til 

håndtering af rygetrang i skoletiden) 
• Synlighed og kommunikation om røgfri skoletid  
• Aktive pauser og forbedret studiemiljø (i samarbejde med elevrådet vil skolen 

skabe et mere aktivt studiemiljø i pauserne, både i klasselokalerne og på 
fællesarealerne -f.eks. bordfodbold, div. spil, div. aktiviteter)  

 
Sanktioneringsprocedure ved overtrædelse af røgfri skoletid  
For elever: 
Røgfri skoletid er en naturlig del af gymnasiets studie- ordensregler. Derfor medfører 
overtrædelse af røgfri skoletid også konsekvenser:  

1. Samtale med vejleder: Samtale med én af skolens studievejledere eller 
rygestoprådgivere ang. overtrædelsen af skolens politik på områder. Eleven 
tilbydes støtte og hjælp til at håndtere røgfri skoletid. Overtrædelse og samtale 
registreres i elevsag.  

2. Mundtlig advarsel og tilbud om støtte: Uddannelseschefen giver en mundtlig 
advarsel, hvor reglerne gennemgås og indskærpes overfor eleven. Dertil samtale 
med én af skolens rådgivere, som kan støtte og hjælpe eleven med at håndtere 
røgfri skoletid og evt. i gang med rygestopkursus mm. Overtrædelse og samtale 
registreres i elevsag.  



 

 

3. Tilbud om støtte: Samtale med én af skolens rådgivere, som kan støtte eleven og 
eventuelt hjælpe i gang med et rygestop. Overtrædelse og samtale registreres i 
elevsag  

4. Skriftlig advarsel og tilbud om støtte: Uddannelseslederen giver en skriftlig 
advarsel. Dertil samtale med en af skolens rådgivere. Eleven informeres igen om 
skolens regler. Overtrædelse og samtale registreres i elevsag. Ved elever under 18 
år orienteres den/de, som har forældremyndigheden. 

5. Midlertidig bortvisning: Femte gang reglen overtrædes indkaldes eleven til 
samtale med uddannelseschef eller rektor med henblik på midlertidig bortvisning i 
op til 8 dage – bortvisningen registreres i elevsag  

6. Permanent bortvisning: Sjette gang reglen overtrædes bortvises eleven 
permanent fra skolen  

 
Ved særligt grove forseelser kan eleven uden forudgående varsel hjemsendes med 
øjeblikkelig virkning. Skolens ledelse skal efterfølgende træffe afgørelse om evt. 
udelukkelse fra fortsat undervisning og give eleven skriftlig meddelelse om dette med 
angivelse af klageprocedure. 
Sanktioneringsproceduren, som iværksættes ved brud på gymnasiets rygeregler, afhænger 
naturligt at elevens tidligere overtrædelser – herunder evt. advarsler givet pga. fravær 
eller lignende. 
  
For ansatte 
Her gælder de almindelige ansættelsesretslige regler. 
 
For gæster 
Håndteres med en høflig henstilling 
 

Rolle- og ansvarsfordeling i forbindelse med røgfri skoletid  
• Alle skolens ansatte har et medansvar i forhold til at håndhæve røgfri skoletid. 

o I tilfælde hvor ansatte ser elever, som bryder gymnasiets regler på området, 
har den ansatte pligt til at reagere og indhente kontaktoplysninger på den 
pågældende elev. Skolens ansatte går videre med disse til studievejledere 
eller gymnasiets ledelse, som iværksætter skolens sanktioneringsprocedure.  

• Udvalgte ansatte håndhæver røgfri skoletid på skolens område i pauserne – 
herunder skolens ledelse og vejlederkorps. 

 

Værktøjer ifm. Røgfri skoletid / Rygestop 
XHALE 
Stoplinien.dk eller Ekvit.dk 
Individuelle håndteringsstrategier & motivationsøvelser (f.eks. lommekort, triggers mm.)  
 

Ovenstående er fastsat i henhold til Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer, LBK nr. 
581 af 26/03/2021.  


