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Tobaksfri skola 
Länsstyrelsen i Kronobergs län kommer att genomföra tre fokusgrupper på vår skola 
om vad vi tycker om användandet av tobak under skoltid. Mer information och  
anmälan för att delta, se bilaga.                               Christina Källström/Skolsköterska 
 
Tisdag den 13/2  
bjuder vi på Alla Hjärtans bakelse efter lunchen, visserligen en dag för tidigt.  
     /Elevforum 
 
Gymnasiearbete  
Treorna i de studieförberedande programmen har heldag med gymnasiearbete onsdagen 
den 14 februari. 
 
 
 
 
 
”När de invanda mönstren bryts, kan helt nya världar uppstå” 
 

 
 
 

WasaNytt v 6 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 
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Vad tycker du om användandet av tobak under skoltid? 

Torsdagen 22 mars kommer länsstyrelsen i Kronobergs län att genomföra tre fokusgrupper på vår 
skola. Fokusgrupperna kommer att handla om hur elever och personal ser på tobak och tobaksbruk 
under skoltid. Informationen som kommer fram i undersökningen ska ligga till grund för att förbättra 
det tobaksförebyggande arbete i skolan. 

Målet är att skapa en bättre förståelse för hur elever och personal tänker kring att använda tobak 
under skoltid/arbetstid. Målet är också att få tankar och idéer från er på hur en tobaksfri skola kan 
skapas.  

Fokusgrupper är en typ av undersökning där en grupp personer sitter ner och pratar om ett särskilt 
ämne. Samtalet/Diskussionen leds av en person (moderator) från undersökningsföretaget Axánd. Det 
du säger under fokusgruppen kommer att behandlas anonymt, så varken skolan eller länsstyrelsen 
kommer att få veta vem som sagt vad. Att delta kräver ingen förberedelse. 

På vår skola kommer det att genomföras tre fokusgrupper – en med elever som använder tobak, en 
med elever som inte använder tobak och en med personal.  

Fokusgruppen kommer att ta ungefär 1,5-2 timmar att genomföra, och du som elev får ledigt från 
lektioner för att kunna delta. Du som anställd får ledigt från dina ordinarie arbetsuppgifter för att 
kunna delta, och fokusgruppen genomförs under arbetstid. Anmäl ditt intresse senast 23 februari via 
mail till mig. 

Med vänlig hälsning 

Christina Källström 

Skolsköterska Elevhälsan Tingsryd 

Wasaskolan och Amb 

0477-44487, 0725171597 

Mail: christina.kallstrom@tingsryd.se 

 

 

 


