
Røgfri 
ungdomsuddannelser 

 Hvorfor og hvordan? 



Tankerne bag projektet 

 Politikernes besøg på sygehusene/hos patienterne i kølvandet på valget i 2017 

 Sundhedsprofilen 

 Det nære sundhedsvæsen og fokus på  

ressourceudnyttelse 

 Regionernes rolle 

 

 Det går for langsomt! 



Mål og midler  

 Maks. 10 % af de unge mellem 16 og 24 ryger dagligt i 2021 

 Alle ungdomsuddannelser har røgfri skoletid i 2021 

 => De unge skal ikke lære at ryge på deres uddannelsesinstitution 

 
 

 Pres <-> anerkendelse 

 Flytte viden -> give viden 

 Tilbyde kompetenceudvikling 

 Bakke op, pep-talke, årets røgfri ungdomsuddannelse 

 

 Gøre det let! 



Samarbejdet med kommunerne 

 Kommunekontaktudvalget 

 Sundhedskoordinationsudvalget 

 Besøg hos alle kommuner med ungdomsuddannelser 

 Netværk 

 Løbende bilaterale møder efter behov/aftale 

 Hvad er regionens rolle? 



Samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne 

 Syddansk Uddannelsesforum 

 Kommunerne 

 Eksisterende sundhedssamarbejder 

 Sundhedskonsulenter tilknyttet uddannelserne 

 De allerede røgfrie uddannelser  
(Nyborg Gymnasium, SosuSyd, SosuFVH, SosuFyn) 

 Campussamarbejder 

 10. klasse 

 Røgfri/ikke-røgfri matrikler 

 Udviklingsprojekter 

 Bilaterale samarbejder 



En virkelighedsfortælling fra Nyborg Gymnasium 

1. Hvorfor vi valgte at blive røgfri skole? 

2. Hvad er røgfri skoletid og hvordan implementerede vi det? 

3. Gode og mindre gode erfaringer indtil nu? 

4. Hvilke gode råd kan vi give andre skoler, der overvejer at indføre røgfri skoletid? 

 



Mange starter med at ryge i 15-16 års alderen i Nyborg. Ergo lærer 

de unge at ryge på NG….. 

Hvorfor?? 



Hvorfor? God timing og brændende platform…  



Før implementeringen 

 Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse (vi var blanke!) 

 Total enighed i ledelsen – alle blev bundet til masten 

 Tage lærerne i ed og forklare hvorfor. Medejerskab 

 Nudging og info til eleverne året inden (efterår 2017 og forår 

2018):” Vi vil ikke blande os I jeres liv i fritiden/ derhjemme, 

men vi vil ikke have, at I ødelægger jeres liv med røg mens I går 

på NG” 

 Info til alle kommende elever og forældre (juni) 

 Gennemtænke ”pisk og gulerod” – sanktioner og støtte til rygere 

 Uddannelse af 12 ”Sundhedsambassadører” (lærere med tid til 

rollen). KB: Røgfrit liv – Korte samtaler med unge”  (2 dage) 

 Planlægge events og aktivering af elever/elevråd 

 Samarbejde med kommunens sundhedsafdeling – rygestopkurser 

og Region Syddanmark (Birthe) 

 

 



Bevidst mediestrategi + held med mediefokus 
Chris på besøg 

 
TV-Avisen 

 

https://www.facebook.com/nyborggymnasium/videos/1950881471597184/
https://www.facebook.com/nyborggymnasium/videos/1955579551127376/
https://www.facebook.com/nyborggymnasium/videos/1955579551127376/
https://www.facebook.com/nyborggymnasium/videos/1955579551127376/


Hvad og hvordan? 

Pisk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen finder, at skolens ledelse godt vil kunne vurdere, at 

rygning umiddelbart uden for institutionens matrikel i skoletiden 

har en direkte indflydelse på undervisningsmiljøet og dermed 

også vil kunne sanktioneres efter studie- og ordensreglerne. 

Herudover vil der efter styrelsens opfattelse være en glidende 

overgang til situationer, hvor det vil være for vidtgående at 

håndhæve et sådant forbud. 



Hvordan? 
https://www.facebook.com/nyborggymnasium/videos/2384813378471656/ 

Rygestoprejse.... 

 

https://www.facebook.com/nyborggymnasium/videos/2384813378471656/


Erfaringer på godt og ondt…. 

Overraskelser…. 

 Hård start for ledelsen de første 4 uger – rygerne rykkede ud i nabolaget. 
MANGE klager fra naboer og boligforeninger => tilladelse fra kommunen til 
at lave nudging på fortove m.m. Det er ikke slut….. 

 Meget vrede rygere i starten (indskrænkelse af frihedsrettigheder etc.). 
Samtaler og humor. 

 Forbavsende accept fra øvrige elever. Opbakning og positive 
tilkendegivelser – også fra forældre. De kan se meningen! 

 Meget få rygere i området nu – de gemmer sig og sviner stadig. Men tiltaget 
har hjulpet. Træerne gror ikke ind i himmelen, for vi er lige begyndt. 

 Vi har endnu ikke valgt forbud til fester uden for skoletiden (man skal 
vælge sine krige). 

 Frygt for elevflugt….. 

 TV2-Fyn…. 

 

 

 

Kritisk indslag 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/roegfrit-gymnasium-elever-i-nyborg-er-vrede


Gode råd 

 Vælg et tidspunkt, hvor I ved, I har overskud. Kræver fokus, energi og enighed i hele ledelsen. 

Idealister uden illusioner! 

 Samarbejd med Kræftens Bekæmpelse, Region S og kommunen. De har viden, kompetencer og 

hjælper med rygestopkurser. 

 Lav lang indflyvning (minimum ½ år). Nudging og meningsskabelse på samlinger og sociale medier.  

 Tænk alle scenarier igennem: hvor går rygerne hen, hvordan reagerer de, hvordan sanktionerer vi, 

hvordan støtter vi, hvordan forklarer vi det for omverdenen? 

 Få efteruddannet lærere via KB (alle deltagere var meget begejstrede) og tænk det ind i 

opgavefordelingen. 

 Svar på ALLE naboklager og henvendelser, og gør hvad I kan få at vise, at I tager klagerne alvorligt. 

 Husk artefakter, møbler, aktiviteter efter skole etc. Skal være sjovere at blive sammen med 

vennerne end at gå ud og pulse. MEN svært i sparetider… 

 

 

 

 

 

 

3 gode råd 

 

https://www.facebook.com/henrik.v.stokholm/videos/10155717050186766/


Andre relevante erfaringer 

 Der findes ikke én model 

 

 Det er vigtigt at have kontekst, geografi, struktur, historik in mente 

 

 Uddannelserne er meget omsorgsfulde over for deres elever 

 

 Husk, vi befinder os i et ekkokammer 

 

 Fleksibilitet og vedholdenhed er en forudsætning 

 

 Det kan være en fordel af krydse kommunegrænser 

 

 Man må godt være lidt fræk 

 



Resultater 

Tæt dialog med uddannelser i fire øvrige kommuner om røgfri skoletid 

https://www.facebook.com/syddanmark.region/video

s/354219451967610/UzpfSTEwMDAwMDIxMDM5NjUwND

oyNjU5MTAwODc0MTA2OTAw/ 

https://www.facebook.com/syddanmark.region/videos/354219451967610/UzpfSTEwMDAwMDIxMDM5NjUwNDoyNjU5MTAwODc0MTA2OTAw/
https://www.facebook.com/syddanmark.region/videos/354219451967610/UzpfSTEwMDAwMDIxMDM5NjUwNDoyNjU5MTAwODc0MTA2OTAw/
https://www.facebook.com/syddanmark.region/videos/354219451967610/UzpfSTEwMDAwMDIxMDM5NjUwNDoyNjU5MTAwODc0MTA2OTAw/


www.røgfritsyddanmark.dk 

 Lanceres til september 2019 

 Indeholder alt, hvad man skal vide og bruge for at indføre røgfri skoletid 

 Skabeloner til fx rygeregler, handleplaner 

 Videoer om at håndhæve rygeregler, være ressourceperson 

 Idekatalog til, hvad skolen kan sætte i stedet for rygning 

 Forslag til kommunikation til kursister, forældre, elever, naboer 

 Lokale rygestoptilbud 

 

 Alt bygger på viden og erfaringer fra de skoler, der har indført røgfri skoletid 

 

=> Gør det let/så let som muligt! 



Den opsummerende tidslinje… 

 2018 

 Marts: Region Syddanmark tilslutter sig Røgfri Fremtid partnerskabet 

 April: Kommunekontaktudvalget (=alle borgmestre) bakker op om Røgfri Fremtid visionen 

 April: Syddansk Uddannelsesforum bakker op om regionens intension om at iværksætte projekt om røgfri 
ungdomsuddannelser 

 Juni: regionsrådet godkender projektbeskrivelse 

 Oktober: der afholdes tre opstartsmøder forskellige steder i regionen 

 2019 

 Marts: tre uddannelser nomineres til årets røgfri ungdomsuddannelse 

 April: året røgfri ungdomsuddannelse kåres 

 Juni: Første hele kommune melder ud med ”røgfri uddannelsesby” fra 2020 

 August: Anden (måske også tredje)  hele kommune melder ud med ”røgfri uddannelsesby” fra 2020 (håber vi ) 

 September: www.røgfritsyddanmark.dk lanceres ved tre nye temamøder 

 September – oktober: forhåbentlig melder 3-4 uddannelser ud med røgfri skoletid til 2020 


