
Checklista för samtal efter 
skolgårdstillsyn

Datum Skolans namn

På vilket sätt och när informerar ni om rökförbudet på skolan?

Erbjuder skolan tobaksavvänjning till elever? NejJa

Närvarande från skolan:

Närvarande från miljötillsyn:

Har skolan ordningsregler kring tobaksrökning? NejJa NejJaHar skolan en tobakspolicy?

Hur ser ni till att det inte röks på skolgården/vid entrén till skolan?

Har skolan en handlingsplan för överträdelser av rökförbudet? Ja Nej

Följs den? Ja Nej

Om ni upptäcker att en elev röker – tar ni på skolan kontakt med vårdnadshavare eller har enskilt samtal med elev över 18 år?

NejJa

Hur arbetar skolan med att förebygga tobaksanvändning hos elever?

Har skolan rutiner för personal som röker? NejJa

Delar skolan utomhusmiljö/entréer med andra skolor, verksamheter eller företag där rökning förekommer? Ja Nej

Hur fungerar det?



Checklista för samtal efter 
skolgårdstillsyn

Vad anser skolan om dessa iakttagelser?

Har elevråd/elever diskuterat eller har förslag på hur ni kan få en rökfri skola? 

Förekommer det rökning bland elever på skoltid och på vilken plats sker det i så fall på?

Finns försäljningsställen för tobak i närheten av skolan? Ja Nej

Berätta vad ni såg vid inspektionsbesöket! 
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Erbjuder skolan tobaksavvänjning till elever?
Har skolan ordningsregler kring tobaksrökning?
Har skolan en tobakspolicy?
Har skolan en handlingsplan för överträdelser av rökförbudet?
Följs den?
Om ni upptäcker att en elev röker – tar ni på skolan kontakt med vårdnadshavare eller har enskilt samtal med elev över 18 år?
Har skolan rutiner för personal som röker?
Delar skolan utomhusmiljö/entréer med andra skolor, verksamheter eller företag där rökning förekommer?
Finns försäljningsställen för tobak i närheten av skolan?
Berätta vad ni såg vid inspektionsbesöket!
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