
Verksamhetsplan för Ålands Gymnasiums arbetsgrupp för en tobaksfri 
skolmiljö - Läsåret 2016-2017 

 

Verksamhetsplanen har sin grund i Ålands Gymnasiums tobakspolicy samt enligt 4 § i Ålands 

tobakslag. 

 

”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" 
(Ålands Gymnasiums tobakspolicy). 

 

Arbetsgruppens sammansättning 

Gruppen skall ha ett tydligt ledarskap och en drivande kraft. Gruppen beslutar under ett möte 

innan skolstart vem som är gruppens ordförande samt vem som leder gruppens arbete och 

fungerar som gruppens sekreterare.  

 

I gruppen skall Ålands Gymnasiums ledning finnas representerad samt bestå av en lärare från 

både Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum. I gruppen skall det också finnas 

representanter från studerandehälsan samt projektledaren för Vision Nolltolerans. Därutöver 

skall två elevrepresentanter – en från Ålands lyceum och en från Ålands yrkesgymnasium –  

representera Ålands Gymnasiums studerande i gruppen. Inför varje läsår måste det vara 

klarlagt vilka personer som ingår som medlemmar i gruppen. Gruppen måste ha mandat och 

förtroende från Ålands Gymnasiums styrelse samt ledning. 

 

Målsättningar för läsåret 2016-2017 

Kontinuerlig verksamhet under skolåret för att förankra och driva igenom målen med ett 

tobaksfritt gymnasium: 

 All personal har ett ansvar att informera om skolans regler och rutiner om en 

studerande använder tobaksprodukter under skoltid.  

 Lärare hänvisas till att på ett positivt tillvägagångssätt upplysa sina studerande om 

gymnasiets vision och målsättning gällande ett tobaksfritt gymnasium. 

 Tydliga skyltar på skolområdet skall informera om att Ålands lyceum och Ålands 

yrkesgymnasium är tobaksfria skolmiljöer. På Ålands Gymnasiums hemsida samt de 

underliggande skolornas hemsidor skall detta tydligt presenteras. Denna information 

skall förnyas eller uppdateras om behov föreligger. 

 Skolområdet måste hållas rent från tobaksskräp och det får inte finnas askkoppar på 

området. 

 Tobaksgruppen skall träffas en gång per månad under läsåret. Mötesanteckningar skall 

föras av sekreteraren och skickas ut till gruppens medlemmar efter varje möte.  

 

Informationsspridning under läsåret: 

 Allmän information om Ålands Gymnasium, Ålands lyceum och/eller Ålands 

yrkesgymnasium – inklusive studieguiden – som skickas ut till studerande och 

föräldrar innan eller under början av skolåret skall inkludera information om vad ett 

tobaksfritt gymnasium innebär. 

 Första årets studerande och dess föräldrar skall vid varje skolstart informeras om att 

Ålands Gymnasium är tobaksfritt.  



 Ny personal (även övrig personal) som anställs skall informeras om gymnasiets 

tobakspolicy. 

 Rektorer informerar skolans personal och lärare om att skolan är en tobaksfri 

skolmiljö och vad det innebär vid kick-offen i början av läsåret.  

 


