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Tobakspolicy Nösnäsgymnasiet 
 
Vision: 
Nösnäsgymnasiet vision är att våra elever och personal upplever en god hälsa och en tobaksfri 
miljö skoltid/arbetstid. 
Mål: 
En rökfri skola med start hösterminen 2016 
En tobaksfri skola med start hösterminen 2017 
Regler om tobak: 
Rökfri skoltid innebär att elever eller personal inte röker under skoltid/arbetstid.  
Tobaksfri skoltid innebär att elever eller personal varken röker eller snusar under 
skoltid/arbetstid. 
Rutiner när det gäller elevers användning av tobak på skoltid: 
Reagera All personal ska uppmärksamma och informera om skolans policy och rutiner om en 
elev röker och/eller snusar under skoltid. Personal informerar elevens 
mentor/klassföreståndare. Efter två tillfällen får eleven en skriftlig varning om avstängning. 
Vid tredje tillfället stängs eleven av från all undervisning. 
Agera Mentor tar upp det på mentorssamtal, hemmet informeras. Eleven erbjuds 
rök/snusslutarstöd. 
Personal Rektor ansvarar för att personal följer tobakspolicy.  
Undervisning 
De ämnen som har med tobak i kursplanen, arbetar med kunskapsinhämtning, värderingar och 
attityder. Skolsköterskan tar tillfället att informera och lyssna på eleven under hälsosamtalet. 
Gemensamma förreläsningar om tobaks prevention. 
Riktlinjer för elev och föräldrasamverkan 
Elever och föräldrar får information om policy vid terminsstart. Policyn tas upp vid 
föräldramöte i år 1. Policyn diskuteras i elevrådet en gång per termin. 
 
 
Riktlinjer för samarbete med närsamhället 
Skolan har ett aktivt samarbete med Miljö och Hälsa som är tillsynsenhet, polisen samt 
socialtjänst. Skolan informerar närliggande butiker mm om skolans policy för att öka 
medvetenheten om rökfria miljöer för barn och unga. 
Personalens fortbildning 
I personalens kompetensutveckling ingår kunskap gällande tobak och dess konsekvenser för 
samhället. Tid för diskussion avsätts minst en gång per termin när det gäller förhållningssätt. 
Elevhälsan ska ha kompetens att erbjuda tobaksavvänjning. 
Tobaksavvänjningsstöd; vuxna och elever 
Elevhälsan erbjuder kvalificerat rådgivande stöd till elever som vill sluta med tobak. Personal 
som vill sluta med tobak erbjuds stöd via företagshälsovården. 
Uppföljning 
Policyn följs upp och revideras en gång per år av representanter från arbetsgrupp mot tobak 
och elevråd. 
 


