
 

  
Nacka gymnasiums tobakspolicy 
MÅL 
 
En snus- och rökfri skola. 
 
DELMÅL 
 

• Att policyn ska vara väl känd bland elever, personal, föräldrar och besökare på Nacka 
gymnasium. 

• Att utveckla dialogen om tobakens skadeverkningar mellan skolan och hemmen. 
• Att medvetandegöra eleverna och personalen om hälsoriskerna med tobaksbruk. 
• Att synliggöra inte bara tobakens hälsorisker utan även tobaksindustrins negativa 

miljöpåverkan. 
• Att i arbetslagen diskutera och utveckla metoder för information om tobakens 

skadeverkningar samt förebyggande arbete 
• Att i EHT-teamen diskutera och utveckla metoder för information om tobakens 

skadeverkningar samt förebyggande arbete. 
 
METOD 
 

• Genom att sprida tobakspolicyn via elevhandbok, hemsida, Personalens ABC, 
nyhetsutskick med mera. 

• Genom att i det vardagliga skolarbetet informera om tobakens risker och 
skadeverkningar. 

• Genom att föra en dialog med hemmet vid föräldramöten och utvecklingssamtal. 
• Genom att eleverna har hälsosamtal med skolsköterskan i år 1 samt vid behov. 
• Genom att Nacka gymnasiums tobakspolicy blir ett levande dokument som varje elev, 

lärare och förälder känner till. 
• Genom regelbunden kontakt med Nacka kommuns folkhälsoplanerare i syfte att 

diskutera strategier för information och utbildning om tobakens skadeverkningar samt 
få information om kommunens tillsynsarbete av försäljningsställen. 

• Genom att elever/personal som nyttjar tobak ska erbjudas hjälp med avvänjning. 
• Genom att all personal är goda förebilder för eleverna. 

 
ÅTGÄRDER FÖR ELEVER  
 
Elever som vid hälsosamtal uppger att de röker ska erbjudas rökavvänjning. 
Om mentor känner till att omyndig elev röker bör detta tas upp med elevens vårdnadshavare 
vid utvecklingssamtal. 
 
Elever som vid upprepade tillfällen bryter mot skolans regler för tobaksbruk kallas till samtal 
med rektor eller biträdande rektor. 



 
 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
 
Policyn utvärderas årligen i början av vårterminen. 
Utvärdering görs även genom drogvaneundersökningen i år 2 på gymnasiet. 
 
ANSVARIG 
 
Rektor är ytterst ansvarig för att skolans tobakspolicy efterlevs. 
EHT-teamet och arbetslagen är ansvariga för att informera elever och personalen om 
hälsoriskerna med tobaksbruk. 
 
All personal på Nacka gymnasium ska se till att skolans tobaksregler efterlevs.  
 


