
 

Fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser i 
Aalborg Kommune 

 

Tobaksfrie ungdomsuddannelser 
Ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune har valgt at udarbejde en fælles politik for tobaksfrie 
ungdomsuddannelser for at undgå, at unge begynder at ryge, når de starter på en 
ungdomsuddannelse. Det skal medvirke til at ingen elever eller ansatte udsættes for passiv 
rygning eller oplever synlig rygning. Ungdomsuddannelserne etablerer rammer, der fremmer 
elevers og ansattes sundhed og trivsel. 

Tobaksfrie ungdomsuddannelse betyder at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge, dampe 
eller snuse på ungdomsuddannelserne – hverken på eller udenfor matriklen. 

Reglerne gælder for det tidsrum hvor elever, ansatte og gæster deltager i planlagte aktiviteter på 
ungdomsuddannelserne. Dermed er fester og andre sociale arrangementer ligeledes omfattet af 
reglerne. Ungdomsuddannelserne kan dog dispensere for reglerne i forbindelse studieture. For 
kostskoler og ungdomsuddannelser med skolehjem gælder samme regler. Men det er op til den 
enkelte skole at definere, hvilke regler der gælder for de elever der bor på skolen, når de har fri. 

Den fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser træder i kraft efter sommerferien 2021. 

Vejen til tobaksfrie ungdomsuddannelser 
Den enkelte ungdomsuddannelse har ansvaret for at udmønte politikken, hvilket skal ske igennem 
inddragelse af både ledelse, ansatte og elever og skal understøttes med en række konkrete 
initiativer og aktiviteter målrettet elever og ansatte f.eks.: 

• Hjælp til rygestop i skoletiden 

• Synlig kommunikation om tobaksfrie ungdomsuddannelser 

• Etablering af nye sociale aktiviteter og fællesskaber 

Sanktioner 
Overtrædelse af den gældende politik om tobaksfrie ungdomsuddannelser behandles efter de 
lokale studieordensregler på ungdomsuddannelserne. 

Ungdomsuddannelser  
Følgende ungdomsuddannelser er en del af den fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser i 
Aalborg Kommune 

• Aalborghus Gymnasium 

• Nørresundby Gymnasium & HF 

• Hasseris Gymnasium 

• Aalborg Katedralskole 

• Aalborg Handelsskole 

• Aalborg City Gymnasium 

• HF & VUC Nord 

• SOSU Nord 

• Tech College 

• Aalborg Tekniske Gymnasium 



• AMU Nordjylland 

• FGU Aalborg 

• Landbrugsskolen i Lundbæk 

 


