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Rygepolitik På SOSU STV  
 

Sundhed prioriteres højt på Social- og Sundhedsskolen STV. Vi ønsker at være kendt 

og anerkendt som et læringsmiljø og en arbejdsplads, der i dagligdagen tager 

udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedsbegreb, der har fokus på elevers og 

medarbejderes sundhed og trivsel.  

 

Derfor har skolen siden 1. januar 2019 indført røgfri skoletid. Skolens initiativ er nu 

yderligere understøttet af rygeloven om Røgfri Skoledag på ungdoms- og 

erhvervsuddannelser med ikrafttrædelse den 1. august 2021.  

 

Rygepolitikken gælder for såvel ansatte som elever, kursister og gæster. Det er ikke 

tilladt at ryge i arbejds- og skoletiden på alle skolens 3 matrikler i henholdsvis Skive, 

Thisted og Viborg. Fuldt rygeforbud gælder også uden for skolens matrikel ligesom 

det, at forlade skolens matrikel for at ryge eller tage snus eller nikotinposer, også er 

en overtrædelse. Politikken gælder for alle typer af rygning og brug af tobak – 

herunder også E-cigaretter, snus og nikotinposer.  

 

Formål 
At sikre et røgfrit og sundt læringsmiljø og arbejdsplads.  

At sikre en sammenhæng mellem rygepolitikken på skolen, og den praksis eleverne 

skal ud i som ansatte, idet stadigt flere af de kommuner og regioner, som skolen 

samarbejder med, indfører røgfri arbejdstid.  

At sikre et miljø, hvor elever og ansatte ikke begynder at ryge som konsekvens af, at 

de ser andre elever og ansatte ryge. 

At sikre at elever, der ryger, snuser eller damper støttes i at reducere deres forbrug 

eller stoppe 

At sikre det sociale fællesskab er i fokus i stedet for rygning, snus og damp. 

 

Metode 
Skolen vil tilbyde samtaler for alle interesserede ansatte og elever. Skolen har 

mulighed for at henvise til flere tilbud (rygestopkurser mv.) i samarbejde med 

kommunerne.  

Der er mulighed for råd og vejledning ifm. rygestop. 

 

Sanktioner ved overtrædelse af rygepolitikken 
Det forventes, at alle ansatte reagerer konkret overfor både elever, kursister og 

kollegaer, hvis der observeres brud på rygereglerne 
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For ansatte:  

Her gælder de almindelige ansættelsesretlige regler og vilkår i form af tjenstlige 

tilrettevisninger og samtaler.  

 

For elever og kursister: 

Hvis regelsættet brydes fra elevside sker følgende:  

 

1. Mundtlig henstilling/advarsel med tilbud om samtale. Der udleveres et ”gult kort” 

med en hjælpende hånd i form af vejledning af rygestoprådgivere samt kontakt til 

rygestoptilbud. 

2. Skriftlig advarsel. Ved denne advarsel forpligtes eleven til at møde op til en samtale 

med skolens rygestoprådgivere. 

3. Midlertidig hjemsendelse 

4. Bortvisning fra skolen 

 

For elever med en uddannelsesaftale skal ansættende myndighed kontaktes ved 

tildeling af skriftlig advarsel, ved hjemsendelse, og ved bortvisning fra skolen.  

Skolen har pligt til at underrette forældremyndighedsindehaver for personer under 18 

år ved både advarsel, hjemsendelse og bortvisning.  

 

Ovenstående er fastsat i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Bek. Nr. 

1619 af 27/12/2019 kap. 6 og kapitel 18 


