Tobakspolicy Eneskolan
- en tobaksfri skola
Omtanke om elevernas och personalens hälsa ska prägla Eneskolan. Vi vill förhindra all form av
tobaksbruk för att främja hälsa och rädda liv.
Vi vill genom att sätta tydliga gränser markera att detta är viktigt på vår skola, eftersom det handlar om unga
människors framtid och livskvalitet.
Tobakslagen (SFS 1993:581) 2 § stadgar att rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg,
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdomar samt på skolgårdar.
Vårt mål är att vara en tobaksfri skola. Det innebär att inget tobaksbruk, alltså all slags tobak, får förekomma inom
skolans område och det gäller såväl dagtid som kvällstid. Tobaksförbudet gäller alla, elever, personal och
besökare på skolan. Huvudansvaret för genomförandet av en tobaksfri skola är rektor. Gemomförandet av policyn
sker i samarbete med personal och föräldrar på skolan samt med eleverna. Måluppfyllelsen utvärderas terminsvis
av personalen på skolan.
Handlingsplan:
I början av varje läsår informeras eleverna, föräldrarna och personalen om skolans tobakspolicy.
Elever erbjuds stöd och hjälp med rök- och snusavvänjning. I samråd med skolsköterskan fattas beslut om bästa
hjälpen för den aktuella eleven/eleverna.
Personal som själv önskar få stöd och hjälp med rök- och snusavvänjning ges detta efter samråd med närmaste
chef fattas beslut om hur detta ska ske.
Skolpersonal erbjuds kontinuerlig träning i olika metoder för att arbeta med ungdomars attityder och livsstilsfrågor
där tobaksbruk ingår.
Påföljd om förbudet inte följs:
Den personal som har uppmärksammat överträdelsen har ett samtal med eleven samt meddelar elevens mentor
som omgående kontaktar elevens föräldrar.
Namnen på dem som röker eller snusar skrivs upp av personalen och lämnas till skolsköterskan.
Om överträdelsen upprepas erbjuds eleven och föräldrarna ett samtal med skolsköterskan och elevens mentor för
att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt.
Arbete sker under skoltid då det gäller den grupp elever som röker eller snusar regelbundet för att hjälpa eleverna
att sluta.
Påföljd för medarbetare: Det ingår i ditt uppdrag som medarbetare i kommunen att följa kommunens rutiner och
riktlinjer.

