Rygeloven og Felsted Skole.
Rygeloven, egentlig Lov om røgfri miljøer, er en lov, som giver personer
som færdes og opholder sig indendørs på arbejdspladser, og på skoler,
uddannelsessteder, offentlige institutioner og restauranter et retskrav på ikke
at blive udsat for passiv rygning. Det sker ved at forbyde tobaksrygning uden
for eventuelle rygerum som ikke må tjene andre funktioner end rygning. Loven
blev vedtaget den 29. maj 2007 af alle partier i Folketinget på nær Det
Radikale Venstre og Liberal Alliance, og trådte i kraft 15. august 2007.
Skoler og institutioner for børn og unge
På skoler og institutioner, der fortrinsvis optager børn og unge under 16 år, er
det ikke tilladt for børn og unge at ryge på institutionens område. På skoler og
institutioner, der fortrinsvis optager unge i 15-16 års alderen og derover, og
som derudover også fungerer som bolig (eksempelvis kostskoler og
efterskoler) for de unge, kan det besluttes, at der må ryges i rygerum og på de
unges egne værelser.
Sanktioner ved overtrædelse af rygeforbuddet på skolens område.
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Forældrekontakt (lærer eller leder)
Hjem på en tænker.
Møde med forældre, elev og skole.
Ophold i ”Trinbrætsklasse” i en periode.

Formål: Skolen ønsker at leve op til lovgivningen. Skolen ønsker i samarbejde
med forældrene at være med til at lære de unge mennesker at forholde sig til
love og regler på en hensigtsmæssig måde. Samtidig ønsker vi, at de unge
forholder sig sundhedsmæssigt til rygning. Det er forældrenes ansvar om
eleven må ryge.
Ad.1: Lærer eller skoleleder henvender sig til forældrene, hvis en elev har
røget på skolens område eller forladt skolen i skoletiden for at ryge.
Ad.2: Elevens bortvises en dag – hjem på en tænker…. Forældre orienteres.
Ad.3: Skolen indkalder forældre, elev og en lærer fra teamet til et møde vedr.
elevens rygeproblem. Hvordan kan vi hjælpe eleven ud af dette problem?
Ad.4: Elevens tages ud af egen klasse og over i vores AKT-tilbud
”Trinbrætsklassen” Her er eleven indtil AKT lærer og klasselærer vurderer at
eleven er klar til at komme tilbage til egen klasse.
Eleven skal i trinbrætsklassen arbejde med et projekt omkring regler og love,
der vedkommer en elev i folkeskolen. Projektet skal afleveres eller
fremlægges. Samtidig skal der arbejdes med de øvrige lektier.
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