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Tobaksfria skolmiljöer och skoltid
Ålands Lyceum och Ålands Yrkesgymnasium är från och med 1.8 2015 tobaksfria
skolmiljöer. Detta innebär att varken studerande, personal eller gäster får använda
tobaksprodukter (inklusive e-cigaretter och nikotinfritt snus) på skolans områden eller i
närheten av skolmiljön och under skoltid.
Tobakslagen (1978:52)
Enligt 4 § är tobaksrökning förbjuden i utrymmen som är avsedda för barnomsorg,
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn, för idrottsverksamhet samt för hälso- och
sjukvård. Tobaksrökning är även förbjuden på utomhusområden som främst är avsedda för
personer som inte har fyllt 18 år och som hör till utrymmen avsedda för barnomsorg,
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn.
Övergripande målsättning och vision
Ålands Gymnasiums vision är att befrämja de studerandes och alla anställdas hälsa och ge
möjlighet för att arbeta i en tobaksfri skolmiljö. Målet med en tobaksfri skoltid och skolmiljö
är att ingen skall börja använda tobaksprodukter under sin tid vid Ålands Lyceum och Ålands
Yrkesgymnasium, samt att minska personalens och studerandes tobaksanvändning.
Rutiner när det gäller elevers användning av tobak på skoltid
All personal har ett ansvar att informera om skolans policy och rutiner om en studerande
använder tobaksprodukter under skoltid. Personal hänvisas till att på ett positivt
tillvägagångssätt upplysa studerande om skolornas vision och målsättning gällande
tobaksanvändning.
Städning
Skolområdet måste hållas rent från tobaksskräp och det får inte finnas askkoppar på området
eller i omedelbar närhet till skolan.
Tobaksavvänjning – stöd till studerande och personal
Studerandehälsan erbjuder kvalificerat rådgivande stöd till elever som vill sluta med tobak.
Personal som vill sluta med tobak erbjuds stöd via företagshälsovården.
Förankring och implementering
Tydliga skyltar på skolområdet skall informera om att Ålands Lyceum och Ålands
Yrkesgymnasium är tobaksfria skolmiljöer. På Ålands Gymnasiums hemsida och i skolornas
studieguider skall tobakspolicyn tydligt presenteras. Föräldrar, ny personal och första årets
studerande skall årligen informeras om Ålands Gymnasiums tobakspolicy.
Uppföljning och utvärdering
Tobakspolicyn skall följas upp och uppdateras årligen av en utsedd ansvarsperson.

