EKTORPSSKOLAN

EKTORPSSKOLANS TOBAKSPOLICY
Med hänvisning till tobakslagen §1, 2, 7, 12 är rökning samt bruk av all annan
typ av tobak (t.ex.snus och e-cigaretter) förbjuden under skoldagen.
Elever i år 7-9 skall inte röka/snusa under skoltid kl. 07.30-16.30.
Detta gäller oavsett var eleverna befinner sig under skoldagen.
Målsättningen med skolans tobakspolicy är att:
• Radikalt minska våra skolungdomars rökning och snusning.
• Elever inte ska börja röka under skoltid p.g.a. kamrattryck.
• Vi ser detta som ett led i arbetet med att vara en hälsofrämjande skola.
• Öka trivseln för elever och personal på Ektorpsskolan som arbetsplats.

Policyn i praktiken
Elever och vårdnadshavare informeras av rektor redan på våren under år 6 om
att rökning och snusning inte är tillåten, och konsekvenserna om elev ändå
skulle använda tobak på Ektorpsskolan. Elever och vårdnadshavare år 7-9
informeras om policyn på föräldramöten i augusti/september varje år.
Mentor eller stödperson skall alltid underrättas om rökning/snusning har
upptäckts.
Elev i år 7-9 som enl. tobakslagen bryter mot förbudet mot rökning/snusning,
skall avbryta sin skoldag och hämtas av vårdnadshavare/anhörig, detta för att
det ska bli en dialog i hemmet. Eleven får med material hem att arbeta med.
Dagen efter skall eleven även höra med aktuella lärare för att hämta in
förlorade kunskaper, ansvarig för detta är eleven samt vårdnadshavare.
Även vid misstanke om tobaksanvändning kan vårdnadshavare komma att
kontaktas av stödperson eller mentor.
Elev som vill ha hjälp med att sluta använda tobak kan få hjälp och
upplysningar om vart man kanvända sig av skolsköterska. Samtal kring
tobaksvanor sker även tillsammans med skolsköterskan vidhälsosamtal i år 7.

Utvärdering
Policyn utvärderas varje vårtermin av elevhälsoteamet (EHT), de pedagogiska
arbetslagen samtelevrådet och uppdateras därefter av EHT.
Vi har tagit del av och förstått Ektorpsskolans Tobakspolicy:
Elev:_____________________________________
Vårdnadshavare:_____________________________________
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