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1. HANDLINGSPLAN FÖR TOBAKSFRI SKOLA - 

SJÖARPSSKOLAN 
 

1.1 INLEDNING 

Följande handlingsplan utgör ett komplement till Ronneby kommuns tobakspolicy.  

På Sjöarpsskolan arbetar vi för en tobaksfri skola, det innebär att elever, personal och 
besökande inte brukar cigaretter, snus eller e-cigaretter under skoldagen.  

Handlingsplanen beskriver skolans ansvar för att arbeta förebyggande och åtgärdande 
vid misstanke om tobaksanvändning på skolan. Sjöarpsskolan arbetar preventivt med 
ungdomar för att de inte ska börja bruka tobak och utveckla ett beroende. Skolans 
arbete är en del av ett hälsofrämjande arbete som syftar till att skapa en god 
arbetsmiljö och att förebygga hälsorisker som kan kopplas samman med 
tobaksanvändning.  

 

1.2. ANSVARIG  

Rektor är ytterst ansvarig för att handlingsplanen upprättas och att samtliga inom 
personalen får kunskap om kommunens tobakspolicy och skolans handlingsplan.  

All personal ska hjälpa till att upprätthålla att vår handlingsplan efterföljs. Det innebär 
att all personal på skolan aktivt ska ingripa mot elevers tobaksbruk enligt 
åtgärdsplanen. Skolans elevhälsoteam bevakar tobaksfrågan samt uppdaterar 
handlingsplanen vid behov.  

 

1.3 DEFINITION 

Tobaksfri skoltid innebär att tobak inte får förekomma under skoltid. Då skolan även 
driver ett internat gäller samma regler under internattid, det vill säga all tobaksbruk är 
otillåten inom skolans område även när skoldagen har avslutats.  
 
Tobaksförbud råder alltid inom skolområdet och gäller alla på skolan; elever, 
skolpersonal och besökare. Med tobak menas alla former av tobak, både rökning och 
snusning. Med rökning innefattas rökning av alla produkter som inhaleras, exempelvis 
cigaretter, e-cigaretter, cigarrer, vattenpipor och andra former av pipor. Med snus 
avses alla former av snus och annan rökfri tobak.  
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1.4 MÅL 

 
Tobaksfri skoltid innebär en tobaksfri miljö. På Sjöarpsskolan arbetar vi för att: 
 

- Skolan ska vara tobaksfri.  
 

- All personal i skolan ska vara väl förtrogna med samt efterfölja kommunens 
tobakspolicy samt skolans handlingsplan. 

 

- Elever och deras vårdnadshavare ska vara väl informerade om kommunens 
tobakspolicy samt skolans handlingsplan. 

 

- Skolan ska arbeta tobaksförebyggande och tidigt uppmärksamma personer 
som riskerar sin hälsa och utveckling.  
 

- Skolan ska arbeta för att eleverna ska förstå de hälsorisker som är förenat med 
ett tobaksbruk.  

 

- Skolan ska verka för att elever och personal med tobaksproblem ska få adekvat 
och tidig hjälp. 
 

- Skolan ska på ett respektfullt sätt bemöta de som brukar tobak och visa hänsyn 
inför de svårigheter som det innebär att bli tobaksfri. 
 

- Skolan ska alltid samarbeta med vårdnadshavarna under hela gymnasietiden, 
d.v.s. även när en elev fyllt 18 år. För ett samarbete efter att eleven fyllt 18år 
krävs dock elevens medgivande. 
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2. FÖREBYGGANDE ARBETE 
 

DET FÖREBYGGANDE ARBETET GÖRS GENOM ATT:  

 

- Med hjälp av skyltar och information ska det vara tydligt för samtliga som rör sig 
inom skolans område att skolan ska vara fri från tobak.  
 

- Rektor ansvarar för att ett tobaksförebyggande arbete förekommer kontinuerligt 
på skolan. 
 

- Mentor ansvarar för att vårdnadshavare vid första utvecklingssamtalet i åk 1 får 
information om kommunens tobakspolicy och skolans handlingsplan. 

 

- Skolsköterskan genomför hälsosamtal med samtliga elever i åk 1. Dessa ska 
ge skolan möjlighet att fånga upp elever som riskerar sin hälsa. 
 

- Skolkuratorn genomför ”Lära-känna-samtal” med samtliga elever i åk1. Dessa 
ska ge skolan möjlighet att fånga upp elever som riskerar sitt mående. 

 

- Vid överlämningsmöten inför inskrivning till skolan ska det diskuteras om eleven 
nyttjar tobak. På så sätt så kan vi förbereda eleven på skolans 
tobaksförebyggande arbete och arbeta med att motivera eleven att sluta bruka 
tobak.  
 

- Varje läsårsstart genomförs en kartläggning av hur många på skolan som 
brukar tobak, i samband med revidering av handlingsplanen. Detta för att kunna 
planera samt utvärdera arbetet för en tobaksfri skola.  
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3. ÅTGÄRDER VID NYTTJANDE AV TOBAK 
 

- Om du som elev känner dig orolig för att någon elev i skolan brukar tobak ska 
du vända dig till någon i personalen som du har förtroende för. 
 

- Om du som personal misstänker att någon elev brukar tobak ska du vända dig 
till elevens mentor. 

 

- Om du som vårdnadshavare är orolig för att din tonåring brukar tobak kan du 
kontakta elevhälsan eller ungdomsmottagningen. 

 
 

KONSEKVENSTRAPPA – OM ELEVER BRUKAR TOBAK UNDER SKOLTID: 

 

 
1. När personalen möter eller misstänker att någon brukar tobak under skoltid 
informeras eleven om att skoltiden är tobaksfri.  
 
2. Personalen som upptäckt eleven kontaktar snarast elevens mentor som i sin tur 
kontaktar vårdnadshavare1.  
 
3. Mentorn kontaktar skolsköterska/skolkurator.  
 
4. Skolsköterskan och/eller skolkurator kallar eleven till stödsamtal enligt ”SOTIS-
modellen” (Samtal Om Tobak I Skolan). Tobaksavvänjning ska erbjudas vid behov och 
tillfälle för uppföljning bokas.  
 
Vid upprepat beteende  
1. Om överträdelsen upprepas kontaktas vårdnadshavare1. Eleven och 
vårdnadshavare kallas till ett samtal med skolsköterskan för att komma fram till ett 
gemensamt förhållningssätt.  
 
2. Om beteendet ändå fortsätter kallar rektor till ett möte på skolan med elev och 
vårdnadshavare1.  
  

                                                           
1 Om eleven är myndig sker kontakt och vidare åtgärder med eleven. 
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4. UTVÄRDERING OCH REVIDERING 
 

Handlingsplan för tobaksfri skola – Sjöarpsskolan utvärderas och revideras årligen. 

Detta görs lämpligast vid uppstarten inför nytt läsår. Ansvariga är rektor och 

elevhälsan, finns med i Årshjulet EHT. 

 

Handlingsplanen förvaras i pappersform i en pärm i Hus 4 samt digitalt på 

G:\Gymnasiesärskolan\Expedition\Handlingsplaner och hemsidan. 

 

Rektor ansvarar för att planen är väl känd bland elever, personal och 

vårdnadshavare/föräldrar. 

 

 

 

Monica Boje 

Rektor 

Sjöarpsskolan 

 

2021-08-10 

 


