Røgfri skoletid fra d. 1. august 2019
Kære elever og forældre
I Slagelse Kommune har et enigt Byråd besluttet, at alle folkeskoler, specialskoler, X-class og
Ungdomsskolen, fra d. 1. august 2019 har Røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må

ryges eller benyttes andre former for tobak i skoletiden, hverken på eller uden for skolens
område. Røgfri skoletid omfatter alle elever, men også medarbejdere og gæster på skolerne
(herunder forældre) er helt eller delvist omfattet af Røgfri skoletid.
Alle har ret til et røgfrit liv
I Slagelse Kommune mener vi, at alle børn og unge har ret til at vokse op uden røg.
Tobaksrygning er den enkeltstående faktor, som har størst negativ indflydelse på vores
helbred. Med indførslen af Røgfri skoletid ønsker vi at sende et klart signal om, at unge og
rygning ikke hænger sammen. Som voksne rollemodeller tager vi derfor ansvar for, at være
med til at nedbringe unges tobaksbrug.
Røgfri skoletid i praksis
Som elev på en skole med Røgfri skoletid, må du ikke ryge eller benytte andre former for tobak i

skoletiden – hverken på eller udenfor skolens område. Du må heller ikke ryge eller benytte
andre tobaksformer, når du er på ekskursion, lejrskole eller skolerejser uanset turens
varighed. Med indførslen af Røgfri skoletid, får skolernes medarbejdere Røgfri arbejdstid.
Som gæst eller besøgende på en skole med Røgfri skoletid, er skolernes matrikler fortsat
røgfrie. Vi vil dog opfordre jer til, at du også undgår at ryge eller benytte andre tobaksformer,
når du færdes i nærhed af skolerne og deres elever, samt når du deltager i skolerelaterede
arrangementer. Fx når du afleverer eller henter dit barn på parkeringspladsen eller er til
forældremøde. Som voksen og forælder er du en vigtig rollemodel for børn og unge.
Læs mere om Røgfri skoletid og de gældende regler på www.slagelse.dk/roegfriskoletid.
Vi håber, du vil støtte op om Røgfri skoletid og være med til at skabe de bedste vilkår for, at vores
børn og unge kan leve et sundt og godt liv.
På forhånd tak.
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