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Mere om røgfri skoletid

Hvad er røgfri skoletid?

I Skanderborg Kommune betyder forslaget om røgfri skoletid, at elever i kommunens 
folkeskoler, specialskoler og 10. klassecenter ikke må ryge i løbet af skoledagen. Hverken på 
eller uden for skolens område. Forslaget inkluderer alle former for tobaksvarer, herunder 
cigaretter, snus og tyggetobak, samt e-cigaretter.

Loven, som den er i dag, forbyder rygning på matriklen i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelser med flest elever under 18 år. Men elever og ansatte kan ryge uden for 
skolens område.

Hvad er formålet med røgfri skoletid?

Formålet med røgfri skoletid er, at børn og unge oplever røgfri miljøer og ikke begynder at 
ryge.

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge i Danmark. Andelen af unge, der ryger, er 
stigende. Fire ud af fem rygere begyndte med at ryge, før de fyldte 18 år.

Tidlig rygedebut fører til øget nikotinafhængighed, stor risiko for at blive dagligryger som 
voksen samt øget risiko for sygdom og tidlig død. På længere sigt vil cirka halvdelen af dem, 
der fortsætter med at ryge, dø omkring ti år før tid på grund af deres rygning.

Hver 6. ung på 15 år, hvor forældrene er uden for arbejdsmarkedet, ryger dagligt. For 15-årige 
med forældre på arbejdsmarkedet, er det cirka én ud af 20, der ryger dagligt.

Børn og unge med lav socioøkonomisk position har sværere ved at kvitte cigaretterne, når først 
de er begyndt.

Hvad er effekten ved røgfri skoletid og X:IT?

Røgfri skoletid kan indføres sammen med X:IT, som er et velafprøvet forebyggende koncept 
fra Kræftens Bekæmpelse. Udover røgfri skoletid indebærer X:IT forældreinddragelse og 
kompetencegivende undervisning i folkeskolens overbygning. 

På X:IT-skoler, hvor alle tre dele (røgfri skoletid, forældreinddragelse og kompetencegivende 
undervisning) blev godt implementeret, var der efter første år halvt så mange rygere som på 
sammenligningsskoler (fra 11,8% til 5,5%).

Hvad er de unges holdning til rygning?

Tre ud af fire unge dagligrygere mellem 16 og 25 år ønsker at stoppe med at ryge.

81% af de 16-25-årige bakker op om røgfri skoletid på grundskoler.

Kilde: ”Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskere”, Trygfonden 
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Hvor synlig er rygning på skolerne i dag?

Når lærere, andre besøgende og større elever ryger på eller uden for skolens område, vil børn 
og unge i højere grad opfatte rygning som en naturlig del af hverdagen. Skoleelever, der ofte 
udsættes for synlig rygning i skolen, har større tilbøjelighed til selv at begynde at ryge.

1.800 elever i 7. klasse har svaret på spørgsmål om rygning i deres omgivelser. Næsten 12% 
svarer, at de dagligt eller flere gange om ugen ser deres lærere ryge udendørs på skolens 
område. 

Undersøgelsen viser også, at hver fjerde elev dagligt eller flere gange om ugen ser deres lærere 
ryge uden for skolens område.  

Kilde: ”Ugens tal, uge 41 2018”, Statens Institut for Folkesundhed SIF

Hvilke østjyske kommuner har indført røgfri skoletid?

Røgfri skoletid:
Syddjurs Kommune (har indført X:IT)
Hedensted Kommune 
Randers Kommune 
Favrskov Kommune (har indført X:IT)
Odder Kommune 

I politisk overvejelse om røgfri skoletid:
Aarhus Kommune (har lagt det ud til skolebestyrelserne)
Norddjurs Kommune 
Silkeborg Kommune (inkl. X:IT)

Ikke røgfri skoletid:
Horsens Kommune 
Samsø Kommune


