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Att förebygga tobaksbruk i skolan 

I Surahammars kommuns grundskolor arbetar vi för uppnå en tobaksfri skoltid. Detta innebär att 

elever, personal och besökare inte brukar cigaretter, snus eller e-cigaretter under skoldagen. Inom 

elevhälsan samt bland övrig personal utförs ett preventivt arbete med elever för att de inte ska 

bruka tobak samt utveckla ett beroende. 

Mål 

Målet är att ha ett förebyggande arbete där elever, vårdnadshavare samt personal är informerade 

och delaktiga. Syftet är att arbeta preventivt mot tobaksbruk som ofta kan vara en inkörsport mot 

alkohol och andra droger. En handlingsplan mot droger för grundskolan finns utarbetad. Vi flyttar 

focus från att det är en ordningsfråga till att se det som en skyddsfråga, för våra elever.  

Skolan ska värna om elevernas samt personalens hälsa och arbetsmiljö så att ingen ofrivilligt utsätts 

för rök i sin omgivning. 

Ansvarig 

Rektorn är ytterst ansvarig för att tobakspolicyn efterföljs. All personal ska hjälpa till att 

upprätthålla att skolans tobaksregler efterlevs. Det innebär att all personal på skolan aktivt ska 

ingripa mot elevers tobaksbruk samt följa åtgärdsplanen. 

Definition av tobaksfri skoltid 

Tobaksfri skoltid innebär att tobaksbruk inte förekommer under skoltid eller efter skolans slut.  
Rökning på skolgårdar har varit förbjudet enligt tobakslagen sedan 1994. Skolan ansvarar för att 

rökförbudet efterlevs. Förbudet gäller dygnet runt både för elever, personal och besökare. 

Information om policyn 

• Skolan ansvarar för att information delges till personal, elever och vårdnadshavare.  

• Information om policyn läggs ut via SchoolSoft samt Surahammar kommuns hemsida.  

Riktlinjer för elever och personal 

• Personal som arbetar inom skolan är bärare och spridare av ett gemensamt förhållningssätt 

som utgår från Surahammars kommuns policy, där tobaksfri arbetstid råder samt denna 

policy. För att syftet ska uppnås betonas vikten av att all personal förhåller sig och bemöter 

våra elever med ett enhetligt bemötande, oavsett profession. Personalen ska agera som 

förebilder och inte bruka tobak under arbetstid. 

• När en elev bryter mot skolans tobakspolicy ska personalen aktivt se till att det 

uppmärksammas och åtgärdas. Detta utförs genom tillsägelse samt mejl eller telefonsamtal 

till vårdnadshavare. 
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Förebyggande arbete 

• Pedagoger, elevhälsoteam, skolsystern samt rektor ska enligt Lgr11 ansvara för att eleverna 

får kunskap om riskerna kring intagande av tobak, alkohol, narkotika samt andra droger. 

Aktiviteter i det förebyggande arbetet 

• Föräldramöte där vårdnadshavare får information om skolans tobakspolicy. Inför 
skolstarten, samt i början av varje nytt läsår. 

• Pedagog tar kontakt med vårdnadshavare där det uppmärksammats tobaksanvändning på 
skolan och lämnar info till skolsköterskan. 

• Elever erbjuds samtal med skolsköterska för stöd och hjälp med rök och snusavvänjning. 

• Elev kan även vidarebefordras till Ungdomsmottagningen. 

• All personal erbjuds återkommande uppdatering i tobaksfrågor. 

• Varje ny termin aktualiserar mentorerna skolans tobakspolicy. 

• Varje ny termin aktualiserar mentorerna skolans handlingsplan mot droger. 
 

Åtgärdsplan för externa 

• Informera personen, tydligt men trevligt om policyn samt att skolans område är tobaksfritt. 

Hänvisa gärna till skyltar samt policyn på Surahammars hemsida. 

Verktyg i förebyggande arbete 

• ANDT- https://andt.drugsmart.com/ 

• Alla klasser från årskurs 6-9 tittar på ”Tobakens barn”. 

https://www.youtube.com/watch?v=yvrSb8HHMOo 

• Alla klasser från årskurs 6-9 uppmärksammas om 31/5. Tobaksfria dagen. 

https://tobaksfri.se/blog/tobaksfria-dagen-31-maj 

• Hälsosamtal genom skolhälsovården.  
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