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Ryge- og Tobakspolitik – personale på BG 
Bjerringbro Gymnasiums Ryge- og Tobakspolitik er rettet mod skolens medarbejdere, og følger af lov om 

røgfri miljøer LBK 581 af 26. marts 2021. Den lokale politik er afstemt med elevernes Studie- og 

ordensregler på området. 

Rygepolitikken er tilgængelig på skolens hjemmeside og introduceres sammen med personalepolitikken ved 

nyansættelser. 

Helt overordnet skal personalet på Bjerringbro Gymnasium være gode rollemodeller i arbejdet for et 

skolemiljø, hvor ingen unge konfronteres med rygning eller anden brug af tobak og surrogater herfor.  

Pr. 1. august 2021 gælder derfor følgende regler: 

Rygning eller anden anvendelse af tobak og tobakssurrogater, e-cigaretter, snus, nikotintyggegummi o.l. er 

ikke tilladt på arbejdspladsen Bjerringbro Gymnasium hverken i bygningerne eller udenfor.  

Reglerne gælder også for de områder uden for matriklen, som indtil august 2021 var rygeområde. 

I overensstemmelse med det overordnede formål må personalet ikke konfrontere elever med sin 

eventuelle rygning- eller brug af tobak og surrogater selvom undervisningen flyttes ud af skolens område fx 

ved hjemmeundervisning, ekskursioner og studieture.  

Som personale skal man være bekendt med de regler, der gælder for eleverne, og man skal med feedback 

understøtte at også eleverne overholder reglerne. Man kan henvise en elev til ledelsen, hvis henstillingen 

ikke efterleves. 

Ved private arrangementer på skolen skal man orientere sig i det til enhver tid gældende regelsæt for lån af 

skolen. Rygning i skolens bygninger er fortsat, selvfølgelig ikke tilladt. 

Konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik er venlig henstilling, skriftlig advarsel og 

hvis advarslen tilsidesættes, kan det medføre afskedigelse.  

Skolen vil gerne understøtte den enkelte medarbejder i at have røg- og tobaksfri arbejdstid. Man kan fx tale 

med sin nærmeste leder om det, hvis den nye politik giver udfordringer. 

Skolen ønsker ikke at blande sig i medarbejdernes eventuelle brug af medicinsk nikotin-plaster i 

arbejdstiden. Men man må ikke konfrontere eleverne med det, og det må ikke spredes i miljøet på skolen, 

hvorfor man ikke må anvende fx nikotin mundspray på skolen. 

 

På vegne af ledelsen efter forudgående drøftelser i SU, personalegrupper og bestyrelse. 
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