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Tobaksplan för Apelskolan
Apelskolans tobaksplan utgår från den gemensamma tobakspolicy som togs fram av BUF, för alla
skolor i kommunen, hösten 2015.

Tobaksfri skola i Falkenbergs kommun
Utdrag ur Tobakslagen (1993:581)
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.
En tobaksfri skola innebär att inget tobaksbruk får förekomma inom skolans område. Förbudet gäller alla tider på dygnet. Tobaksförbudet gäller alla som vistas på skolans område.
Som barn och ungdomsverksamhet räknas förskola, fritidshem, grund- och gymnasieskola
samt fritidsgårdar, lägerskola och liknande. Tobaksförbudet gäller alla utrymmen där eleverna regelbundet vistas samt där eleverna kan ha anledning att tillfälligtvis vistas t.ex. utflykt.
Förbudet gäller alla personer som vistas på området och gäller dygnets alla timmar alltså även
om lokalen har annan verksamhet på kvällar eller helger. Det finns ingen möjlighet att hänvisa
rökare/snusare till särskilda platser varken på eller utanför skolans område eftersom dessa
platser då automatiskt kommer att räknas till skolans område.

För Apelskolan gäller tobaksförbudet inte endast skolans område utan det är förbjudet
att använda tobak under skoltid, oavsett var eleven befinner sig. Apelskolans område är
tobaksfritt alla tider på dygnet så förbudet gäller även efter skoltid på området. Se bifogad
karta över skolans område.
Tobaksförbudet innefattar både snusning och rökning. Till rökning räknas även Ecigaretter i alla former. Alla produkter som innehåller tobak räknas som tobak. Även nikotinfritt snus räknas, då det av tillverkaren inte rekommenderas till personer under 18 år. Även
E-cigaretter omfattas av tobaksförbudet. En ny lag (425:2017) trädde i kraft 1/7 2017 som
säger att det är förbjudet att sälja och lämna ut E-cigaretter till personer under 18 år.
Rektor är ytterst ansvarig för att handlingsplanen för tobaksfri skola följs. All personal
ska medverka till att upprätthålla efterlevnaden av skolans tobaksregler och handlingsplan. Det innebär att all personal på skolan aktivt ska ingripa mot elevers rökning/snusning. Ansvarig för kontakt med vårdnadshavare är elevens mentor/klassföreståndare, som även informerar skolsköterska/kurator vid överträdelser.

Apelskolans handlingsplan mot tobaksanvändning
På Apelskolan är all tobaksanvändning på skoltid förbjuden. Policyn och handlingsplanen för
tobaksfri skola ska vara väl känd bland elever, personal och vårdnadshavare.
Förbud mot tobaksanvändning gäller även under alla aktiviteter som planeras och genomförs
genom skolan som t.ex. PRAO, studieresor och idrottsdagar.
Rektor/mentor ger information om skolans handlingsplan för tobaksfri skola på föräldramöte
inför starten i årskurs 6 och därefter i början av varje nytt läsår och när ny elev börjar på skolan. Klassföreståndare/mentorn informerar eleverna om skolans handlingsplan för en tobaksfri
skoltid. Skolsköterskan ska arbeta med att stärka elevens hälsa och minska tobaksanvändandet, detta sker bl a på hälsobesöken.

När en elev bryter mot skolan tobaksregler ska all personal aktivt se till att det uppmärksammas och åtgärdas







När personalen möter eller misstänker någon som använder tobak på skoltid informeras eleven om att tobak är förbjudet under skoldagen.
Personalen som upptäckt eleven kontaktar snarast elevens mentor, som kontaktar
vårdnadshavare.
Mentorn kontaktar skolsköterska och/eller kurator.
Skolsköterskan och/eller kurator kallar eleven till samtal. Information om tobaksavvänjning.
Om överträdelsen upprepas kontaktas vårdnadshavare snarast. Elev och vårdnadshavare kallas till samtal med skolsköterskan för att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt.
Om beteendet ändå fortsätter kallar rektorn till ett möte på skolan med elev och vårdnadshavare.

Handlingsplanen utvärderas och revideras en gång om året.

