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RYGEPOLITIK 2021 
 

Fra 1. august 2021 er AMU Nordjylland en røgfri uddannelsesinstitution. Dette er et lovkrav og det betyder i 

praksis, at alle elever på alle ungdomsuddannelser og i alle grundskoler ikke må ryge i skoletiden1 og at 

AMU og IDV kursister ikke må ryge på AMU Nordjyllands matrikler. For ansatte og gæster på AMU 

Nordjylland gælder samme regler som for AMU og IDV kursister.  

I dette dokument beskrives rygepolitikken for forskellige grupper – samt hvilke konsekvenser det kan have 

at overtræde rygepolitikken.  

GENERELT 
• Rygepolitikken gælder på alle AMU Nordjyllands adresser.  

• Politikken gælder for alle typer af tobaks- og nikotinprodukter, herunder e-cigaretter, snus og 

lignende. 

• Skolen tilbyder rygestopvejledning i samarbejde med kommunale rygestopkonsulenter, for alle 

interesserede elever og ansatte. Rygestopkurset er gratis.  

RYGEPOLITIK FOR EUD ELEVER 
• Det gælder for alle elever på alle ungdomsuddannelser og i alle grundskoler, at de ikke må ryge i 

skoletiden. I praksis betyder dette, at det ikke er tilladt for EUD elever at ryge i skoletiden på AMU 

Nordjylland. Dette gælder også for FGU, EGU, EUD10, GF1, TIFU samt brobygning/præsentation 

som alle typisk er på skolen i kortere tidsperioder.  

• Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikler, dvs. at det er en overtrædelse, hvis 

man forlader skolens matrikel for at ryge i skoletiden – også i pauser mellem lektioner. 

RYGEPOLITIK FOR AMU OG IDV KURSISTER  
• Det er ikke tilladt for AMU kursister at ryge på AMU Nordjyllands matrikler. 

• Rygeforbuddet er også gældende foran hovedindgangene.  

• Det betragtes som en overtrædelse, hvis man ryger på skolens matrikler under deltagelse i kursus. 

RYGEPOLITIK FOR GÆSTER OG ANSATTE 
• Det er ikke tilladt for gæster og ansatte, at ryge på AMU Nordjyllands matrikler.  

  

                                                           
1 ”Skoletid” skal i denne sammenhæng forstås som tidsrummet fra undervisningens påbegyndelse og indtil 
afslutningen af den sidste lektion, inkl. alle pauser og mellemtimer. 
 
”Matriklen” inkluderer i denne sammenhæng alle områder, som tilhører AMU Nordjylland, herunder 
parkeringspladser, græsarealer, hovedindgange samt alle veje, stier og passager. 
 



 
 

VED OVERSKRIDELSE AF FORBUDDET 
For EUD elever gælder det, at hvis der ryges i skoletiden, så bliver man indkaldt til samtale med 

kontaktlærer. Man modtager ved denne første samtale en mundtlig advarsel og der laves et notat på 

elevsagen. Ved første samtale tilbydes eleven hjælp til rygestop og orienteres om konsekvenserne ved 

fortsat regelbrud. Hvis eleven er under 18 år orienteres forældre eller personer med forældremyndigheden. 

Der er mødepligt til samtalen - og ved udeblivelse fremsendes automatisk en skriftlig advarsel til elevens e-

Boks. 

Hvis der ryges i skoletiden igen, bliver man indkaldt til den anden samtale. Den anden samtale kan resultere 

i en midlertidig hjemsendelse fra skolen i en uge. Hvis elever er under 18 år, inddrages forældre eller 

den/de som har forældremyndigheden. Der er mødepligt til samtalen. Ved udeblivelse vil eleven modtage 

en automatisk besked i e-Boks om bortvisning fra skolen. 

Tredje gang der ryges i skoletiden indkaldes eleven til en sidste samtale hvor der træffes aftaler om 

afbrydelse af uddannelsen på AMU Nordjylland. Hvis der er tale om hovedforløbselever, så inddrages 

ligeledes virksomheden som ansættende myndighed. Hvis man er under 18 år, inddrages forældre eller 

den/de som har forældremyndigheden. I forbindelse med samtalen modtager man skriftlig information om, 

at uddannelsen afbrydes. 

For AMU kursister gælder den samme konsekvensmodel ved overskridelse af forbuddet. Først gennemføres 

en mundtlig samtale, dernæst en skriftlig advarsel - og til sidst en bortvisning fra forløbet evt. med 

inddragelse af betalende myndighed/organisation.  

For ansatte på AMU Nordjylland kan en overtrædelse af rygeforbuddet få ansættelsesmæssige 

konsekvenser. Der vil i lighed med andre tilfælde af manglende overholdelse af ledelsens instruktioner 

være mulighed for at indføre sanktioner. Det skal altid være en konkret, personalejuridisk og individuel 

vurdering, hvordan en overtrædelse af forbuddet sanktioneres.  

For elever, der er indskrevet på andre uddannelsesinstitutioner end AMU Nordjylland, vil der ved 

overskridelse af forbuddet blive taget kontakt til oprindelsesinstitutionen, som det påhviler at udmønte 

sanktioner i overensstemmelse med egne regler og retningslinjer samt lovgivningen på området.  

FOR YDERLIGERE INFORMATION  
AMU Nordjyllands rygepolitik er behandlet og godkendt af Bestyrelsen, samt godkendt af relevante 

medarbejder- og elevorganisationer. Rygepolitikken er en delpolitik af AMU Nordjyllands øvrige personale- 

og elevpolitik.  

AMU Nordjyllands rygepolitik er en følge af den nationale handleplan mod børn og unges rygning, herunder 

rygeloven2 som træder i kraft fra sommeren 2021. Det er AMU Nordjylland, der skal sørge for, at rygeloven 

bliver overholdt. Derudover er det Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet, der fører tilsyn med om 

loven overholdes.  

                                                           
2 L 61 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om 
elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love. 
 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l61/20201_l61_som_vedtaget.pdf

