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Fællestemamøde om Røgfri Fremtid 
 

Stand nr. 1 – Kræftens Bekæmpelse 
Oplæg: Kræftens bekæmpelse v. Bruno Langdal  

- 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges ved adfærdsændringer 

- Tobak er den største synder – derfor har det størst fokus ift. forebyggelsesinformation 

- Hvert år: 185 dør i trafikken. 13.900 dør kræft pga. tobak og andre kræfttyper 

- 40 børn og unge begynder at ryge hver dag i DK – det svarer til 3 pers. om ugen i Fredericia. 8 ud af 

10 starter med at ryge før de fylder 18 år. 

- 22% ud af de 16-25 årige ryger hver dag eller ugentligt. 85% bygger op om målsætningen om en 

røgfri fremtid – der er en resonans omkring det 

- Fredericia Sundhedsprofil: 20,3% ryger dagligt i Fredericia Kommune. 18,7% ryger dagligt i Region 

Syd. Storrygere viser lignende tendens. 

- Social ulighed er på spil i tobaksrygning. Fredericia har en arv fra at være en gammel arbejder-by. 

Dog kan det ikke stå alene – selvom røg optræder på produktionsskolerne, så skal et bredere fokus 

til og målrettes alle ungdomsuddannelserne. Der er kommet en festryger-kultur – så derfor skal der 

også en dialog i gang med gymnasierne og handelsskolerne 

- Røgfri fremtid partnerskabet: Ingen børn og unge ryger i 2030, og færre end 5% procent af de 

voksne skal ryge. Sikring af at færre bliver rygere. Kioskejerne kan også blive en del af den røgfrie 

fremtid og andre lign. 

- Hvad kan virke i Fredericia Kommune: X:IT, røgfri skoletid, undervisning i tobak/tobaksforebyggelse 

og forældreaftaler mellem børn og forældre om ikke at begynde at ryge. X:IT har medvirket til, at 

der er 50% færre rygere, når man afslutter skolen. 

o Rygning smitter – vi kopierer adfærd. Alt der har med røgfrie miljøer at gøre, det er super 

effektivt. Røgfrie legepladser eksempelvis – det kan være med til at mindske kopiering af 

adfærd 

o Rygestoptilbud: nikotin erstatning og rådgivning – det løfter sandsynligheden for rygestop. 

Dialognoter  

- Mange år har vi gået sundhedsfagligt til værks – i virkeligheden skal vi måske tilgå det mere 

antropologisk: der er en kultur omkring det at blive voksen og begynde at ryge. Dette gælder både i 

folkeskolen og på efterskoler  

- På en efterskole er det lykkedes dem at få bugt på rygning. De har et rygeskur nede bag 

cykelskurene – det var dødkedeligt at stå dernede, der var ingen fællesskaber omkring at stå 

dernede, så jeg tror, at de gør meget hos efterskolerne. Man orienterer sig også som forældre mod 

politikken omkring efterskolevalg ift. skolens rygepolitik 

- Hvis vi skal sætte ind på flere områder, har det så nogen effekt, at vi går i gang med det her – er der 

evidens, at det breder sig? Der er mange bevægelser er i gang nu. Røgfri fremtid er lidt et label, 

Kolding og Esbjerg har lavet alliancer med gymnasierne om, hvordan de kan samarbejde om røgfri 

fremtid. De kører bl.a. workshop forløb med gymnasierne – her er opfattelsen, at cigaretter er 

stressdæmpende. Det skal afkræftes. Det er sådan, når man begynder at ryge, men det aftager 
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rigtig hurtigt. I virkeligheden kan man bilde sig selv ind, at en gajol havde samme effekt. Det er 

derfor ikke et godt redskab, de unge har fat i for at forsøge at dæmpe stress. 

- Røgfri matrikel versus røgfriskoletid – noget kan tyde på, at eleverne så bare samler sig andre 

steder, hvis der er røgfri matrikel. Middelfart produktionsskole er et godt eksempel. Man skal være 

helt klar i sin retning og samtidig varetage andre forhold.  

- Hvornår skal vi have fat i forældrene, hvor tidligt og hvor tit og hvor meget?  Kræftens Bekæmpelse 

fokuserer på 7, 8 og 9’ende. Det er en balance, fordi gør vi det for tidligt, kan det komme til at virke 

som om, at vi introducerer det til dem.  

- Der er en stigning nu her i rygning – hvorfor? Bruno tror, at der er lidt momentum i det her. Det 

strukturelle med at forbyde, prisen op osv. kan have noget med det at gøre. Og så tilgange; mange 

taler sundhedskonsekvenser, jeg tror, der er en dynamik: når du siger, det her er dødsensfarligt, så 

kan det få modsatte virkning, at så skal de prøve det. Måske skal man også se på det antropologisk 

– at rygning er en art overgangsritual – cool uden røg sætter fokus på det her med at gøre det 

uncool, det spor tror jeg også er vigtigt 

- Vandpibe er ligeså skadeligt som cigaretter. Dette har de unge misforstået. Vi ser flere forskellige 

tendenser. Først var det vandpiber, nu er det snus, og e-cigaretter har fyldt meget tidligere. Vi 

kæmper en kamp mod cigaretter, det er hovedfokus. 

- Hvad er den største modstand ift røgfrie miljøer?: Det kan eksempelvis være grundet, at 

skolelederen selv ryger. De fleste efterspørger, men det kræver mod. 

- Det er også det strukturelle og ejerskabet omkring det – når mange parter er/skal med, så er det 

svære at sige nej til røgfri skoletid og røgfri fremtid 

 

Stand nr. 2 – Social- og Sundhedsskolen  
Oplæg: SOSU-skolen v. Pia Ranck 

- På vej mod Røgfri skoletid. De har været i gang siden 2015 sammen med Kræftens Bekæmpelse. 

- D. 30/7-18: Der indføres officielt røgfri skoletid på alle SOSU-skoler i trekantsområdet  

- Status fra en undersøgelse i 2015: De producerede rygere på skolen  Rygning blev en meget 

social værdi – det at være i fællesskabet. Selv lærerne omtalte, nu skal vi ud og have en rygepause 

- SOSU-syd prøvede at indfører røgfri skoletid, men det endte med at de trak det tilbage 

- Tiltag til læringsaktiviteter som er lavet sammen med elevråd og lærer – aktiviteter i pauserne og 

rare miljøer at være i ex. puslespil, bordtennis, interaktiv læringsportal, sækkepudder, hyggekroge 

osv.  det sociale selskab har skiftet fokus. Det er vigtigt, hvordan lærerne tiltaler pauserne – 

vigtigt at pauserne ikke omtales som ”rygepauser”, men nu er der puslepilspause osv.  

- Processen er meget vigtig – både elever, lærer osv. skal være enige 

- De har i forbindelse med røgfri skoletid udarbejdet en ny rygepolitik, hvor det fremgår hvordan de 

skal håndtere det, hvis nogle ryger. Flere niveauer af håndhævelse/sanktioner. Men det er vigtigt at 

turde at håndhæve det 

- Min. 2 rygestopinstruktører på deres matrikler – tilbuddet til at stoppe skal være der. 

- Undervisning af lærer osv.  de skal også kunne se tegn og vide, hvordan de skal kunne håndtere 

det 

- Det har ikke været udfordringer ift. antallet af medarbejder, der ryger – kun få lærer, der ryger. 



Side 3 af 5 

 

- Deres eneste bekymringer, som de har haft i processen er: deres rolle (lærernes håndhævelse af 

reglerne), og jager vi muligvis nogle elever væk (hvis dette evt. er tilfældet, så håber de, at det til 

gengæld også kan være med til at tiltrække nogle elever) 

Dialognoter 

- Pointe: Vigtigt at praktikpladser regionalt og kommunalt også er røgfrie 

- Det er vigtigt at inddrage de unge 

- Spørgsmål, om der er tilskud til rygestopmedicin: Nej, de tilbyder kun rygestopkurser.  

- Spørgsmål: Frygt for at folk fravælger en uddannelse?: Nej, der er kun i skoletiden man ikke må 

ryge. Det handler ikke om folks fritid. 

- Vigtig med italesættelse  

- Vigtig at de unge har andre beskæftigelsestilbud 

 

Stand nr. 3 – Folkeskolen/10. klasse 
 

Panel bestående af: Charlotte (lærer fra 10. klasse) Sofie og Caroline (elever fra hhv. 9.klasse og 10.klasse) 

og Else Marie (Ledende Sundhedsplejerske) - interviewer Kasper Pihlkjær (pædagogisk konsulent)  

Hvor ryger eleverne på skolen:  

Elev:  

- Udskoling: ca. 10 elever, der ryger og 5 der følger med for det sociale. De ryger på den anden side 

af vejen ved et busstop. 

Elev:  

- På 10nde ryger mange flere. De står rundt om matriklen og mange går over til de nærliggende 

butikker, Burger King mv. 

Lærer:  

- Eleverne står alle vegne rundt om matriklen (10nde) og ryger, når hun kommer kørende til arbejde, 

men de ryger også i løbet af dagen.  

 

Festrygning: 

Elever:  

- Festrygning er meget udbredt. Her er flere der ryger end daglige rygere.  

- Festrygerne definerer sig ikke som rygere.  

- Det er lidt cool at være festryger, mens det ikke er cool at være daglig ryger.  

- Et bud er, at næsten 1/3 i 9. klasse er festrygere.  

- Eleverne oplever, at festrygning fører til fast rygning. 
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Information og viden: 

Sundhedsplejerske:  

- De har samtaler i udskolingen, hvor de spørger ind til rygning.  

- Mange vil ikke være ved, at de er rygere. Ofte kommer det frem i samtalen med festrygere – her 

fortæller sundhedsplejersken til de unge, at de så er i gang med at øve sig i at blive ryger. Og det 

har mange ikke lyst til.  

- Sundhedsplejerskerne står til rådighed med viden. 

Lærer:  

- Rygning bliver taget op i sundhedstema i starten af 10nde.  

- De mangler ikke viden. De får rigtig meget information.  

- Der er information/undervisning i 7.klasse, som dog nok godt kunne tåle en gentagelse i 10nde og 

måske flere gange. 

Elever:  

- Der kunne godt være mere viden og kampagner i skolen.  

- En anden form for kampagner. Ikke løftede pegefingre, men meget gerne humor.  

- Det skal ikke kun være alvor. Det bliver for kedeligt at høre på, og så trænger det ikke ind. 

 

Hvorfor ryger eleverne: 

Elever:  

- Der er mange årsager. Nogle starter som festrygere, og bliver faste rygere.  

- For nogen er det fællesskabet. Særligt, hvis de ikke er med i andre fællesskaber.  

- Det ses lidt som trendy at festryge.  

 

Hvad skal der til? 

Elever:  

- Det er urealistisk med en helt røgfri fremtid, men der kan klart skæres ned på antallet.  

- Røgfri skoletid er klart en mulighed. Og der skal være konsekvenser, hvis man overtræder reglerne.  

- Røgfri natklubber – hvor det er ikke er attraktivt at ryge.  

- Det skal gøres besværligt at ryge. Så forbuddet skal måske også gælde lige uden for matriklen, så 

man skal gå for langt væk for at ryge.  

- For nogle af dem, der allerede ryger, skal der være mulighed for hjælp til at stoppe med at ryge.  

- Der skal sættes ind allerede i 6. klasse, for mange begynder at ryge i 7. klasse. 

- Der mangler noget andet at tage sig til. På 10nde er der ikke nogen gode udearealer.  

- Det vil klart have en betydning, hvis cigaretterne kostede 90 kroner 

- Det kan være vigtigt med venner, der ikke ryger 

Lærer: 
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- Der skal indføres røgfri skole – for både elever og lærere. Man kan ikke formidle, hvor dårligt der er 

at ryge, og så selv gå ud og ryge. Signalværdien. 

- Omgivelserne indbyder ikke til noget alternativ. 10nde er placeret dumt ift. Udearealer. 

Sundhedsplejerske: 

- Ideerne skal skabes sammen. Vi kan ikke som fagpersoner komme med løsningen selv 

- Viden og events: Det kan sundhedsplejersken understøtte 

- Det nytter ikke altid, at det kun er "det grå guld", der formidler - måske noget mere ung til ung 

- Støtte dem, der ikke ryger, så de bliver nogle stærke rollemodeller 

- Arbejde med fællesskaber - hvordan kan man støtte op om andre fællesskaber end rygernes  

 

 

Afsluttende spørgerunde - hvad skal/tager politikerne med hjem 
- Vi skal have røgfri skoler – røgfri skoletid. Det er vigtigt med nogle strukturelle tiltag.  

- Forældreinddragelse er vigtigt (X:IT) 

- Vigtigt med tålmodighed – og at vi løfter alle sammen. Vigtigt, at man på skolerne tager dialogerne 

og inddrager både elever og lærer 

- Vigtigt at man også tænker på de lavt hængende frugter – flere kampagner i folkeskolerne 

- Vigtigt med hjælp til rygerne 

- Vigtigt med dialog! 

- Hvorfor skal vi give eleverne mulighed for at ryge på skolerne, når de ikke er gamle nok til at købe 

tobak? 

- Rygning drejer sig om fællesskaber -  man skal erstatte disse fællesskaber med andre bedre 

fællesskaber  

- Placering af 10. klasse – de mangler udendørs aktiviteter. Byrådet kan drøfte om 10. klasse skal 

flyttes.  

 

 


