
Røgfri politik for Greve Gymnasium 

Formålet 
Formålet med indsatsen er, at: 
 
 

• Ingen elever lærer at ryge i skolen 
• Ingen elever eller ansatte udsættes for passiv rygning eller oplever synlig rygning i løbet af 

en skoledag 
• Skolen etablerer rammer, der fremmer elever og ansattes sundhed og trivsel, herunder 

beskytter elever mod rygestart 
 

Røgfri skoletid 
Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge, dampe eller snuse i 
skoletiden – hverken på eller uden for matriklen. Røgfri skoletid omfatter alle tobaksrelaterede 
produkter. 
 
Derudover er det ikke på noget tidspunkt tilladt at ryge eller anvende andre tobaksrelaterede 
produkter på skolens område. Dette gælder alle - både elever, ansatte og besøgende. 
 

Elementer 
Med indførsel af røgfri skoletid er Greve Gymnasium totalt røgfri i hele skoletiden for både ansatte, 
elever og gæster, og medvirker derved til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for alle på gymnasiet. 
Der må ikke ryges eller bruges substitutter, såsom snus, e-cigaret o.a., hverken i skoletiden eller 
ved benyttelse af skolens lokaler i øvrigt.  
 
Arbejdet med røgfri skoletid understøttes af konkrete aktiviteter:  
 
 

• Hjælp til rygestop til både elever og ansatte 
• Synlig kommunikation om røgfri skoletid 
• Øgede tilbud om pauseaktiviteter 

 

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet mod rygning 
Overtrædelse af den gældende rygepolitik kan medføre konsekvenser som beskrevet i studie- og 
ordensreglernes afsnit om sanktioner. 
 

Rolle- og ansvarsfordeling ifm. røgfri skoletid 
• Alle skolens ansatte har et medansvar ift. at håndhæve røgfri skoletid 
• I tilfælde hvor ansatte ser elever, der ryger i skoletiden, har den ansatte pligt til at reagere. 

 
Politikken træder i kraft pr. 1. august 2021  
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