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Policy för tobaksfri skoltid
Syfte
Syftet med policyn är att Skurups förskolor, grundskolor och gymnasieskola
ska vara stödjande och förebyggande miljöer för en god hälsa. Barn och
elevers förskole- och skoltid ska vara en stödjande miljö för att:
• Barn och unga aldrig börjar bruka tobak
• Minska risken för återfall för de som slutat använda tobak
• Ingen utsätts för hälsorisker genom passiv rökning.
Mål
Förskolor och skolor i Skurups kommun ska vara tobaksfria miljöer.
Definitioner
Tobaksfri skoltid

Tobaksfri förskoletid innebär att barn i förskola inte utsätts för tobak under
vistelsen på förskolan. Barn bemöts med ett förhållningssätt mot tobak i
skyddande syfte.
Tobaksfri skoltid innebär att elever i grund- och gymnasieskola inte utsätts
för tobak under vistelsen på skolan. Det inte är tillåtet för elever att använda
tobak i anslutning till våra verksamheters öppettider. Detta gäller oavsett var
eleverna befinner sig under skoldagen. Skoltid omfattar även skolresor,
förflyttningar mellan olika skolor och under raster.
Tobak

En tobaksråvara är en vara som till någon del innehåller tobak och som är
avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på, till exempel cigaretter och
snus.
Policyn likställer nikotinfria produkter som är avsedda att rökas, tuggas,
snusas eller sugas på, till exempel e-cigaretter, vapes och vattenpipa.
Stöd i lagstiftning och styrdokument
Från och med den 1 juli 2019 gäller lag 2018:2088 om tobak och liknande
produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).
Den nya lagen innebär förbud att röka på till exempel uteserveringar,
utanför entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till,
väntplatser utomhus till kollektivtrafik, på inhägnade platser utomhus som
huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning och på lekplatser dit
allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter,
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vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning
men inte innehåller tobak.
Information om policyn
Rektor ansvarar för att information om policyn ges till skolpersonal, elever
och föräldrar.
Uppföljning av policyn
Policyn revideras en gång per mandatperiod.

