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Kungshögsskolan - en tobaksfri skola
Kungshögsskolan arbetar aktivt för att förebygga och åtgärda användandet av tobak. Arbetet
tar sin utgångspunkt i ett hälsoperspektiv och stöds av både läroplan och lagstiftning.
Enligt läroplanen har alla elever rätt till en tobaksfri skoltid. Eleverna har också rätt till en
undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika
ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt bild av dessa områden.
Rökning är enligt tobakslagen (1993:581) 2 § förbjuden inom skolans område, förbudet gäller
både personal, föräldrar, elever och övriga besökare;
”Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan
verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden
utomhus vid förskolor och fritidshem”
E-cigaretter likställs med vanliga cigaretter.
Snusning på skolans område är inte förbjudet enligt lag, men på Kungshögsskolan är
snusning inte tillåten för elever. Snusning får inte heller förekomma bland personal i
samband med elevkontakt.
Det är inte tillåtet att som elev röka eller snusa i samband med aktiviteter i skolans regi
(studieresor, friluftsdagar etc). Rökning och snusning får i samband med aktiviteter i skolans
regi inte heller förekomma bland personal, föräldrar eller övriga vuxna då man är tillsammans
med eleverna.
Förebyggande arbete
 Kungshögsskolan är med i Tobaksfri DUO, vilket är en kontraktsmetod, där elever
tillsammans med en tobaksfri vuxen försäkrar att inte använda tobak.
 Ljungby kommun tillämpar en rökfri arbetsplats, vilket innebär att personal inte får
röka på arbetstid.
 Rökning och snusning diskuteras med eleverna vid hälsosamtal tillsammans med
skolsköterska och på mentorssamtal tillsammans med klassföreståndare.
 Kungshögsskolan har en undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika
och dopning integreras i olika ämnen för att eleverna ska ges en mer sammansatt
bild av dessa områden.
 Skolans elevhälsa och trygghetsteam har i uppdrag att arbeta med tobaksfrågor.
Åtgärdstrappa vid misstanke/vetskap om tobaksbruk
1. Om en elev ertappas med att bruka tobak (röka eller snusa), ofta ses i rökares
sällskap eller om det kommer till vuxens kännedom på annat sätt ska den vuxne klart
markera att detta inte är acceptabelt.
2. Elevens klassföreståndare informeras. Klassföreståndare kontaktar vårdnadshavare
och informerar om vad som framkommit. Klassföreståndare informerar elevhälsan.
3. I det fall en elev ertappas med att röka på skolans område kontaktas elevens
klassföreståndare. Klassföreståndaren kontaktar vårdnadshavare och eleven hämtas
från skolan. Klassföreståndare kontaktar elevhälsan, som kallar till ett hälsosamtal.
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