
     

 

Plan för tobaksfri förskola, skola och fritidsverksamhet på 
Runstensskolan Läsåret 17/18 
 

För att främja hälsa och vara en skyddsfaktor i elever och ungas liv vill vi på 

Runstensskolan ge dem en tobaksfri skol och fritidsverksamhet. 

Forskning visar att ju mer vanligt förekommande tobaksprodukter och tobaksbruk är på en skola 

eller i fritidsverksamheten desto fler barn och unga riskerar att börja bruka dem. En 

normaliserande norm till tobaksbruk bland personal och elever/besökare – desto större risk att vi 

får fler tobaksbrukande barn och unga.  

Tidig tobaksdebut och bruk är ofta en del av en större problematik.  En skola och 

fritidsverksamhet fri från tobak har visat sig vara en viktig skyddsfaktor för barn och ungas 

trygghet, hälsa och utveckling. 

 

Som skola i Haninge kommun arbetar vi utifrån denna handlingsplan för att bidra till de 

nationella målen för tobaks-, alkohol och drogpolitiken 2016-2020 

”Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar 

tidigt med alkohol ska successivt minska.” 

 

Vad innebär tobaksfri skoltid? 

Tobaksfri skoltid och fritidsverksamhet innebär att personal, elever och besökare inte utsätts för 

tobaksrök eller snus under vistelsen i kommunens verksamheter.  Tobaksfri tid innebär att det 

inte är tillåtet för personal, elever eller besökare att använda tobak i anslutning till förskolan, 

skolans eller fritidsverksamheters öppettider. Det innebär även det inte är tillåtet för personal 

eller besökare att använda tobak under exempelvis utflykter, läger eller idrotts/friluftsaktiviteter. 

 

Hur gör vi på Runstensskolan? 

 All personal informeras om att vi är en tobaksfri skola, på APT och vid nyanställning. 

 Tobaksfri skol och fritidsverksamhet innebär att inget tobaksbruk bland personal och 

barn/ungdomar ska förekomma under verksamhetstid. 

 All personal har ansvar att följa handlingsplanen och agera som förebilder genom att ge 

barn och ungdomar ett salutogent tobaksfritt bemötande och en tobaksfri miljö. 

 Tobaksavvänjning ska erbjudas till barn, ungdomar och personal som vill sluta röka eller 

snusa. 



 Delaktighet och inflytande; Vårdnadshavare, barn och ungdomar, all personal ska känna 

till planen och dess innehåll. Planen ska årligen diskuteras och kommuniceras på 

exempelvis föräldramöten, föräldraråd, personalmöten, elevråd/hälsoteam. 

 Tobakslagen är en skyddslag (1993:581§2) vilken innebär att rökförbud råder på 

förskolan, skolans och fritidsverksamhetens område dygnet runt, året om. För elever och 

besökare i Haninges förskolor, skolor och fritidsverksamheter gäller även tobaksförbud 

utanför skolområdet/fritidsverksamheten under all verksamhetstid. 

 Verka för att tobaksfri tid även råder för externa besökare så som föräldrar, andra 

besökare (leverantörer, hantverkare et. c.) som inte är anställda av Haninge kommun 

 Om personal uppmärksammar att elev på Runstensskolan brukar tobak, informeras 

Rektor och kontakt tas med hemmet för att informera. Individuell åtgärdsplan utformas 

för eleven.  

 WHO:s tobaksfria dag den 31/5 och tobaksfria veckan, vecka 47 uppmärksammas alltid 

med någon aktivitet 

 Tydlig skyltning om tobaksfri verksamhet (dygnet runt för cigaretter enligt tobakslagen) 

ska finnas. 

 Skolans yttre miljö ”städas” varje morgon från fimpar och snuspåsar efter allmänheten.  

 

 

Utvärdering av planen görs i på APT i maj varje år. Rektor ansvarar för att detta sker. 

 

 

 


