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Vision  
Vår vision är att få ungdomar/vuxna att inte nyttja tobak vare sig i skolan eller på fritiden 

Syfte  
Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra skolans förhållningssätt till tobak och 
därigenom underlätta för eleven, den vuxne, att inte komma i kontakt med tobak. Att 
skapa en god arbetsmiljö för alla och att förebygga hälsorisker för användare och 
omgivning!  

Genom att sätta tydliga gränser vill vi markera att detta är viktigt och att det handlar om 
framtid, hälsa och livskvalitet!  

Bakgrund 

Tobakslagen säger att:  

§ 2 Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller 
annan verksamhet för barn och ungdomar samt på skolgårdar och på motsvarande 
områden utomhus vid förskolor och fritidshem.  
§ 12 Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den 
som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror ska förvissa sig om att mottagaren 
uppnått nämnda ålder.  

Tobaksfri som ung ökar chansen att bli tobaksfri som vuxen  

Tonåren är den kritiska perioden i livet när det gäller tobak. 8 av 10 rökare tar sina första 
bloss före 18 års ålder. Hälften av dem som börjar röka i tonåren fortsätter som vuxna 
och en fjärdedel av dem dör redan i medelåldern, 20 år för tidigt. Börjar man inte röka 
eller snusa i tonåren är chansen mycket god att man förblir tobaksfri resten av livet.  

Ungdomar som röker och snusar använder mer alkohol och andra droger. 
Undersökningar har visat att barn och ungdomar som använder tobak oftare blir erbjudna 
alkohol och andra droger. (Källa: Statens folkhälsoinstitut)  

Att bli rökare eller snusare är inget övervägt beslut  

De som röker eller snusar har sällan bestämt sig för att bli tobaksbrukare. Ganska länge 
upplever man som ung att man har kontroll över situationen och att man kan sluta enkelt 
när man vill (”Det är bara att bestämma sig…”). Det är naturligt att ungdomar inte ser 
vidden av sitt bruk, eftersom mer närliggande behov styr, t.ex. att tillhöra en grupp eller 
känna sig vuxen. De flesta som börjar använda tobak börjar att röka eller snusa lite då 
och då och tänker inte så mycket på att det blir allt oftare. Efter en tid använder de tobak 
regelbundet varje dag och har blivit rökare eller snusare. De är inte medvetna om att de 
utvecklar ett beroende.  

Skolpersonal och vårdnadshavare har ett stort ansvar att förhindra att ungdomar 
utvecklar sitt tobaksbruk till ett beroende, bland annat genom att tala med barn och 
ungdomar om tobak. Det är viktigt att betona att det krävs aktiva beslut både att förbli 
tobaksfri och att sluta om man redan börjat. De ungdomar som är tobaksfria bör stärkas i 
sitt val. Personal och vårdnadshavare behöver öppna upp till dialog för att locka fram ett 
ställningstagande och motivation. Att ungdomar får känna att vuxna bryr sig, lyssnar och 
frågar, signalerar att vuxna tycker frågan är viktig och kan leda till förändring eller 
bestående tobaksfrihet.  
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Mål  

Lokala mål Karlbergsgymnasiet 

• Alla ungdomar ska vara tobaksfria på skoltid. I nuläget arbetar vi aktivt mot 
rökning, men på sikt hoppas vi att inkludera all tobak. 

 

• Alla ska sträva efter att tidigt uppmärksamma tobaksbruk hos ungdomar för att 
snabbt sätta in resurser i syfte att bryta tobaksbruket.  

 

• Inom samtliga arenor ska vi aktivt stärka ungdomar i deras attityder och 
ställningstaganden så att de kan göra medvetna val i livsstilsfrågor.  

 

• Handlingsplanen mot tobak ska vara väl känd bland ungdomar, personal och 
vårdnadshavare.  

 

• Besökare på vår skola ska respektera skolans rökfria miljö och informeras om 
denna genom tydlig skyltning.  

 

• Handlingsplanen gäller under hela skoldagen. Rektor är ytterst ansvarig för att 
handlingsplanen mot tobak följs.  

 

• Personalen informerar föräldrar om handlingsplanen mot tobak och en information 
om skolans rökpolicy skickas med eleven hem för underskrift av vårdnadshavare 
att de tagit del av informationen. 

 

• När personalen möter någon som röker på skoltid informeras eleven om att 
skoltiden är rökfri och att ingen rökning får ske inom skolans område. Alla hjälps 
åt!  
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Skolans arbete mot tobak 

Arbetet kan delas in i två avdelningar. Aktiviteter som genomförs en gång under detta 
läsår och aktiviteter som sker kontinuerligt. Nedan ses vilka verksamheter som berörs 
och vem som ansvarar och när det planeras inträffa. 

 

Vad Vilka Vem När 

Information av ny 
handlingsplan mot 
tobak/rökning 

Gymnasiet 

Komvux 

Rektor ansvarar VT 2017 

Karta på rökfri zon 
kring 
skolan/skolgård 

Gymnasiet 

Komvux 

Rektor 

Administratör 

Tekniker 

VT 2017 

Tydliga skyltar för 
rökförbud till alla 
ingångar till skolan 
och skolgården  

Gymnasiet 

Komvux 

Rektor 

Administratör 

Tekniker 

VT 2017 

 

Aktiviteter som sker återkommande varje läsår 

Information till 
vårdnadshavare/elev 
om skolans rökpolicy 
ges ut och skrivs 
under 

Gymnasiet 

Komvux 

Rektor 

Lärare 

Skolstart 

Hälsosamtal kring 
tobak år 1 

Gymnasiet Skolsköterska Under läsåret 

Erbjudande av 
tobaksavvänjning av 
elever 

Gymnasiet 

 

Skolsköterska Under läsåret 

Tobaksfria veckan 
uppmärksammas 

Gymnasiet Elevhälsan 

Lärare 

v.47 

Information till 
vårdnadshavare om 
skolans 
handlingsplan mot 
tobak/droger 

Gymnasiet Rektor Föräldramöte 
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Non smoking 
generation 
föreläsningsturné 

Gymnasiet Elevhälsan Under läsåret 

Varje program + 
komvux ansvarar för 
att hålla snyggt och 
rent från ev. fimpar 
vid bestämda 
entréer. 

Eleverna Klassföreståndarna Veckovis 

Information mot 
rökning/tobak 
rullande på TV 
monitor 

Gymnasiet 

Komvux 

Administratör Rullande under 
läsåret 

Personal fikar ute i 
lokalerna 

Personal Personal Då och då under 
läsåret 
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