
 

Söderbymalmsskolans handlingsplan för en tobaksfri skoltid 

Bakgrund 

Forskning visar att ju mer vanligt förekommande tobaksprodukter och tobaksbruk är på en skola 

eller i fritidsverksamheten desto fler barn och unga riskerar att börja bruka dem. En 

normaliserande norm till tobaksbruk bland personal och elever/besökare – desto större risk att vi 

får fler tobaksbrukande barn och unga. Tidig tobaksdebut och bruk är ofta en del av en större 

problematik.  En skola och fritidsverksamhet fri från tobak har visat sig vara en viktig 

skyddsfaktor för barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling. 

För att på bästa sätt förebygga tobaksbruk krävs en långsiktigt och fungerande plan och 

samverkan mellan de förvaltningar som dagligen arbetar med barn och ungdomars trygghet, hälsa 

och utveckling. Det tobaksförebyggande arbetet är på så sätt en strategisk aktivitet i kommunens 

övergripande ANDT-arbete. 

Vision 
Alla Haninges medborgare lever ett hälsosamt liv. 

Mål 
Söderbymalmsskolan mål är att 100 % av våra elever har en tobaksfri skol- och fritid. 

Vårt främjande och förebyggande arbete 

 Om någon ur personalen får kännedom om tobaksbruk under skoltid kontaktas 

vårdnadshavare och informera skolsköterskan. Dessa elever kallas till ett samtal med 

skolsköterskan tillsammans med sin vårdnadshavare. 

 I början av varje läsår informeras alla elever om vårt mål och vår handlingsplan. 

 Föräldrar informeras om handlingsplanen på första föräldramöte åk 7. Handlingsplanen 

ligger på hemsidan.  

 All personal har ansvar att följa handlingsplanen och agera som förebilder genom att ge 

barn och ungdomar ett salutogent tobaksfritt bemötande och en tobaksfri miljö. Vid alla 

anställningsintervjuer.  

 Verka för att tobaksfri tid även råder för externa besökare så som föräldrar, andra 

besökare (leverantörer, hantverkare et. c.) som inte är anställda av Haninge kommun. 

 Tobaksavvänjning ska erbjudas till barn, ungdomar och personal som vill sluta röka eller 

snusa. 

 Tydlig skyltning om tobaksfri verksamhet ska finnas. 

 Vi uppmärksammar WHO:s tobaksfria dag den 31/5 genom att i Schoolsoft informera 

om tobaksprodukters negativa hälsoeffekter. 

Uppföljning 
Statistik från Stockholmsenkäten. Hälsosamtalen i åk 7. 


