
Tobakspolicy Wasaskolan & AMB 
 
 
Vision 
Tobak är ett av vårt lands största hälsoproblem. Nyrekrytering till tobaksbruk sker näst intill 
uteslutande bland barn och ungdomar. Skolans förhållningssätt till tobak har i forsning visat 
sig ha stor betydelse för barns- och ungas eventuella tobaksbruk. Vi vill att tobaksbruket 
kraftigt ska minska bland barn och unga och arbetar därför aktivt för att stödja våra elever till 
ett tobaksfritt liv.  
 
Övergripande mål 
En tobaksfri skoltid. Vi ska genom ett aktivt förhållningssätt och medvetet arbete erbjuda 
våra elever och personal en skyddande skolmiljö och skoltid befriad från tobak. Och på så 
sätt stödja våra elever till ett tobaksfritt liv. Arbetet ska ses som en del i vårt hälsofrämjande 
arbete med målsättningen att ge våra elever de bästa livsförutsättningarna.  
 
 
Syfte 
Policyn tydliggör Wasaskolans förhållningssätt till tobak och därmed omtanke om elevernas 
och personalens hälsa. Skolan som miljö och tid är betydelsefull när det gäller barn och 
ungas förhållande till och eventuella bruk av tobak. Genom att verka för en tobaksfri skolmiljö 
och tid minskar vi risken för att elever introduceras till tobaksprodukter och tobaksbruk i 
skolan. Vårt aktiva förhållningssätt stärker också tobaksfrihet som norm bland våra elever 
vilket även ger ett skydd utanför skolan och under fritid. I en skolmiljö befriad från tobak 
behöver ingen heller ofrivilligt utsättas för tobaksrök eller snuslukt, vilket ökar trivsel och 
trygghet.  
 
 
Vad innebär Tobaksfri skoltid 
En Tobaksfri skoltid innebär att vi aktivt arbetar för en skolmiljö och tid som är befriad från 
tobak, såväl gällande synlighet som bruk av tobaksprodukter (se nedan tobaksbruk). I 
arbetet för den Tobaksfria skoltiden bär alla – personal och elever – ett ansvar. Och alla har 
möjlighet till att bidra till att skolan ska vara tobaksfri.  Extra viktiga är de bland personal och 
elever som själva brukar tobak. De kan genom att låta bli att använda och synliggöra 
tobaksprodukter i skolmiljön och under skoltid stödja arbetet för en tobaksfri skola och 
därigenom stödja fler elever och skolkamrater till ett tobaksfritt liv.  
 
 
Tobaksbruk / Tobaksprodukter  
Avser rökning (cigaretter, pipa och e-cigaretter), snusning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbetsplan 
• Inför skolstart i Åk1 informeras elever och föräldrar om skolans tobakspolicy. Även 

kort genomgång på alla program i början av varje nytt läsår, mentors ansvar. 
• På mentorstid pratar man bl.a. om attityder och livsstilsfrågor i förhållande till tobak. 

Attityder till regler och lagar kan också tas upp. 
• Elever som brukar tobak uppmärksammas särskilt vid läsårsstart för att vara 

behjälpliga i det förebyggande arbetet. 
• Elever och personal ska erbjudas möjlighet till stöd i sitt beslut att sluta med tobak. 
• Den som ser någon röka eller snusa på skolans område ska påtala detta, gäller både 

personal och elever. Vid dessa samtal ska skyddsaspekten lyftas fram. 
• Föreläsningar ska anordnas i förbyggande syfte. 
• Vid hälsosamtal med skolsköterska ska tobaksfrågan lyftas fram.  
 

Påföljd om Tobaksfri skoltid ej efterlevs: 
 

• Elev: I dialog mentor/skolsköterska tas kontakt med eleven för att diskutera det som 
hänt. Vårdnadshavare kontaktas om det upprepas. Fortsatt förseelse åtgärdas enligt 
föreskrifter i Skollagen kap 5. 

 
• Personal: Rektor delger och påminner om innebörden av Tobaksfri skoltid.  

Personalen hänvisas till platser utanför skolområdet.  
 
Ansvar för att årligen följa upp Wasaskolans tobakspolicy har arbetsgruppen ”Tobaksfri 
skoltid” tillsammans med rektor. 
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