Rygepolitik – Tobaksfri Skole
Gældende fra 1. august 2021

UCH indfører Tobaksfri Skole for at sikre et godt lærings-, trivsels- og arbejdsmiljø
for elever og ansatte
•

Tobaksfri skole betyder, at hverken elever, kursister, ansatte eller gæster må ryge, dampe eller snuse
i skole- og arbejdstiden – hverken på eller uden for UCH´s områder (bilag 1)

•

Tobaksfri skole omfatter alle tobaks- og nikotin relaterede produkter*

Topaktuelt budskab
Lige indenfor døren hos bygningsmalerne på UCH hænger dette
svendeskilt udført i 1970´erne.
Træplade, håndtegnet og -malet og udført i højglans alkydemalje.
Tilbage fra en tid, hvor skiltetegning og skriftmaling var obligatorisk
på uddannelsen og alligevel med et budskab, der stadig her 50 år
senere er topaktuelt.

UCH har dannelse og uddannelse som grundlæggende begreber for al aktivitet og derfor er målsætningen
om et godt læringsmiljø i fokus, da al forskning peger på, at nikotinpåvirkning fører til blivende forandringer
i hjernen, og kan give opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat indlæringsevne og adfærdsforstyrrelser.
UCH ønsker at fremme både ansatte og elevers sundhed, derfor har alle medarbejdere et medansvar ift. at
håndhæve og gennemføre Tobaksfri skole.
Denne politik støtter den politiske sundhedsdagsorden - Link: Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer og LOV
nr 2071 af 21/12/2020

*Cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter, elektroniske cigaretter og lignende produkter der blandes
med og forurener den omgivende luft, samt snus, nikotin og tyggetobak.
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Konsekvenser ved overtrædelse
Overtrædelse af rygepolitikkens regler behandles på samme måde som overtrædelse af andre regler på
arbejdspladser - adfærdskorrigerende samtale, påtale, advarsel m.v.

Gang

Elever/lærlinge

Kursister

Ansatte

1.

a) Indkaldelse til
a) Det påpeges at rygning
a) Lederen afholder
adfærdskorrigerende
er forbudt på UCH
adfærdskorrigerende
samtale ved lederen.
samtale
b) Udeblivelse fra samtale
giver mundtlig advarsel
2.
a) Indkaldelse til samtale
a) Mundtlig advarsel
a) Indkaldelse til samtale
ved lederen og mundtlig b) Information sendes pr
ved lederen og mundtlig
advarsel
advarsel
mail til kursisten
b) Eleven hjemsendes i tre
hverdage
3.
a) Indkaldelse til samtale
a) Bortvises og udmeldes
a) Indkaldelse til samtale
ved lederen og skriftlig
ved lederen og skriftlig
b) Kursusgebyr bliver ikke
advarsel
advarsel (*)
refunderet
b) Eleven hjemsendes i fem c) Arbejdsgiver informeres b) Direktøren informeres
hverdage
4.
Ved overtrædelse af reglerne 4. gang skal der ledelsesmæssigt tages stilling til bortvisning/
udmeldelse af eleven.
Generelt
a) Hjemsendelse noteres
a) Advarslen er gældende i
som ulovligt fravær
tre år, hvorefter den
slettes
b) Er eleven under 18 år,
informeres forældre
Overordnet a) Der er mødepligt til alle samtaler
b) Er eleven/kursisten i et ansættelsesforhold, informeres arbejdsgiver
c) Konsekvenserne gælder på tværs af UCH´s uddannelser/afdelinger
d) Alle samtaler/advarsler noteres i pågældendes elev-/personalemappe
(*) = processen ifm. skriftlig advarsel følger de gængse principper for dette, bl.a. muligheden for indsigelse.
Supplerende informationer:
1. Ved studieture og ekskursion gælder Tobaksfri Skole i den programlagte undervisningstid.
2. For aktiviteter eller kurser som gennemføres ved kunder, på lejede aktiviteter eller som
virksomhedsforlagt aktivitet, gælder de lokale rygeregler i disse tilfælde.
3. Tobaksfri skole gælder ved alle UCH, offentlige eller private arrangementer i skolens lokaler og
områder. Når der afholdes svendeprøvefester/afslutninger, vil indbudte gæster henvises til en anvist
”plads” (bilag 1)
4. Særlig regler på UCH Skolehjemmet (bilag 2)
5. UCH henviser til kommunale rygestop-forløb, som kan gennemføres på UCH.
6. Nikotinspray og nikotintyggegummi indgår ikke i selve Tobaksfri skole.
Der kan dispenseres og via nærmeste chef gives tilladelse til rygning udenfor på anvist sted i følgende 3
situationer:
1. Lukkede elevfester udenfor skolens åbningstid
2. Private arrangementer udenfor skolens åbningstid
3. Personalefester
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Bilag 1
Tobaksfri områder på UCH
Døesvej 70 - 76

Vald. Poulsens Vej 2
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Bastrupgårdvej 5
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Bilag 2
Særlig regel på UCH Skolehjemmet
Når elever/kursister/ansatte bor på skolehjemmet, betragtes det som deres ”hjem”. De bor stadig på et
tobaks- og røgfrit område, men der er lavet nedenstående undtagelse.
Elever/kursister på UCH Skolehjemmet hører under gældende rygepolitik med følgende undtagelse:
1. Evt. rygning kan kun foregå på det anviste punkt (rød prik) i tidsrummet mellem kl. 16.00 og 07.30
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