
Høring om røgfri skoletid 

Baggrund og formål
Byrådet besluttede på en temadrøftelse i juni 2018 at arbejde hen 
imod en politisk stillingtagen til et samlet forslag om etablering af 
røgfri miljøer i Skanderborg Kommune. 

Forslaget om røgfri miljøer indebærer:

- Røgfri skoletid for skoleelever
- Røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte 
- Røgfri adgangsforhold til kommunale bygninger og 

bygninger, der huser kommunalt støttede aktiviteter.

Røgfri miljøer kan forebygge rygestart og motivere til rygestop. 
Samtidig kan røgfri miljøer gøre det nemmere for ikke-rygere at 
holde fast i ønsket om at være røgfri. Ved røgfri skole- og 
arbejdsdag bliver alle elever og ansatte rollemodeller for hinanden 
og for andre. Samtidig vil røgfri adgangsforhold være med til at 
sikre, at ingen bliver udsat for passiv rygning.

Forslag om røgfri skoletid
Forslaget om røgfri skoletid handler om at indføre røgfri skoletid på 
kommunens folkeskoler, specialskoler samt 10. klassecenteret 
UCS10. Røgfri skoletid betyder, at skolens elever 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 om røgfri miljøer (som det er i dag)
Loven om røgfri miljøer indebærer, at rygning hverken er tilladt 
indendørs eller udendørs på institutionens område. Det gælder bl.a. 
for dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser med fortrinsvis optag 
af unge under 18 år. Det er ligeledes forbudt at sælge tobak til unge 
under 18 år.

Forslaget om røgfri skoletid er et yderligere tiltag, hvor forbuddet 
omfatter den tid, eleverne er i skole, uanset hvor de befinder sig i 
løbet af skoledagen.

Høringsparter
For at få belyst de muligheder, udfordringer og dilemmaer der kan 
være ved at indføre røgfri skoletid, har Byrådet ønsket en høring 
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blandt relevante parter, der direkte eller indirekte bliver berørt. Der er peget på følgende 
høringsparter:

- Skolebestyrelser i kommunens folke- og specialskoler
- Elevråd i kommunens folke- og specialskoler 
- Ungdomsrådet i Skanderborg Kommune
- Uddannelsesinstitutioner på Campus-området

Høringsspørgsmål
De nævnte høringsparter bedes forholde sig til følgende spørgsmål:

1. Hvilke muligheder, udfordringer og dilemmaer ser høringsparten ved etablering af 
røgfri skoletid?

2. Hvad vil høringsparten gøre for at imødekomme udfordringer og dilemmaer?

Høringsperiode
Høringsperioden løber fra d. 7. november til d. 21. december 2018. 

Høringssvar sendes til Helle Vestergaard Ibsen, projektleder for Røgfrit Skanderborg 2025, 
helle.vestergaard.ibsen@skanderborg.dk

I emnefeltet skrives: ”Høringssvar – røgfri skoletid”.

Proces efter høringsperioden
Efter høringen vil Undervisnings- og Børneudvalget behandle de indkomne svar fra 
høringsparterne og ud fra dette beslutte, om de vil fremføre et forslag om røgfri skoletid til 
videre politisk behandling. 

Byrådet vil i det tidlige forår 2019 tage stilling til et samlet forslag om røgfri miljøer.
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