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Rygepolitik Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen

På Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen har vi røgfri studietid, røgfri skoletid og røgfri
arbejdstid for studerende og elever og medarbejdere.
Det betyder at der ikke må benyttes nogen former for tobak eller tobakslignende produkter,
når elever og studerende er i skole eller på deres studie (tidsrummet 7 – 17).
Hvilke former for tobak omfatter rygepolitikken
Det er ikke tilladt at ryge nogen former for tobak eller tobakslignende produkter, det
gælder også pibe, vandpibe, e-cigaretter, og det er heller ikke tilladt at anvende snus.
Baggrund:
De fleste rygere begynder at ryge, før de fylder 18 år. Ligeledes viser tal fra Kræftens
Bekæmpelse, at 61% af alle unge ryger den første cigaret i selskab med andre. Yderligere
18% ryger den første cigaret i skoletiden.
Noget tyder altså på, at unge søger et socialt fællesskab omkring cigaretten og rygningen, og
det har sundhedsbudskaber svært ved at konkurrere imod.
Tobaksrygning koster hvert år cirka 14.000 danskere livet, mens passiv røg er skyld i cirka
300 -500 dødsfald
Halvdelen af alle rygere dør af en sygdom som enten skyldes eller forværres af deres
rygning
I gennemsnit mister rygerne cirka 10 år af deres liv
Vi ønsker:
At være gode rollemodeller ved at sende et signal om at her hos os er rygning ikke
normen. Vi ønsker at fremme sundheden blandt elever og studerende og ansatte og vi
ønsker at fremme rygestop og forebygge rygestart på skolen.
En uddannelses institution uden røg vil kunne styrke fællesskabet og skabe en mere ens
kultur blandt elever og studerende. Med kreativitet og ad nye veje er det muligt at skabe
fællesskaber, hvor rygning ikke er en del af det sociale samvær.
Vi forventer:

At alle elever, studerende og ansatte respekterer og støtter op om det sundhedsinitiativ som
røgfri skoletid, røgfri studietid, røgfri arbejdstid er. Vi vil meget gerne passe på hinanden og
det forventer vi, at alle deltager i.
Konsekvenser:
Skolens rygepolitik skal ligesom alle andre af skolens politikker og retningslinjer følges.
Sker der overtrædelse betyder det:
Første gang: påtale med registrering af navn.
Anden gang: påtale med registrering af navn og vejledende samtale
Tredje gang: samtale med skolens ledelse og skriftlig advarsel om bortvisning i 3 skoledage.
For medarbejdere gælder reglerne i det ansættelsesretslige system
Hjælp og støtte:
I forbindelse med rygepolitikkens ikrafttrædelse 25. januar 2021 vil der blive annonceret
en røgfrihedsevent og der vil blive tilbudt rygestop kurser.
Fremover vil skolen annoncere rygestopkurser, som vil blive afholdt, når der er
tilstrækkeligt antal deltagere.
For medarbejderne vil der være tale om individuelle tilbud efter aftale med ledelsen.

Det er vores håb at alle på skolen står sammen om at vi passer godt på hinanden. Sundhed og
velbefindende hænger sammen. Rygning og passiv rygning udgør en meget stor
sundhedsrisiko som vi ikke ønsker at udsætte nogen på vores skole for. Fællesskabet på
skolen er vigtigt og stærkt og fællesskabet styrker den enkeltes trivsel ved at bakke aktivt op
om røgfri skoletid, studietid og arbejdstid.

