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Södra Jordbro förskolor 

 

 

HANDLINGSPLAN – TOBAKSFRI FÖRSKOLA 
 

Bakgrund 
 

Tobak en riskfaktor för hälsa 
För att på bästa sätt förebygga tobaksbruk i förskola, skola och i Kultur och fritids 
fritids-verksamhet 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, vilken följas upp av satta indikatorer för 
måluppfyllelsen. ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak). 

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. 

Vision 
Haninges förskolor, skolor (UBF) samt fritidsverksamheter (KOF) är tobaksfria. 

Plan för tobaksfri förskola, skola och fritidsverksamhet 
Samtliga linjechefer/rektorer inom förskola, skola och Kultur och 
fritidsförvaltningen har en gemensam syn på tobak och har utifrån handlingsplanen 
enats om att tobaksfri tid ska råda på alla förskolor, skolor samt inom Kultur och 
fritidsförvaltningens fritidsverksamheter.  
Tobaksfri skoltid och fritidsverksamhet innebär att personal, elever och besökare 
inte utsätts för tobaksrök eller snus under vistelsen i kommunens verksamheter.  
Tobaksfri tid innebär att det inte är tillåtet för personal, elever eller besökare att 
använda tobak i anslutning till förskolan, skolans eller fritidsverksamheters 
öppettider. Det innebär även att det inte är tillåtet för personal eller besökare att 
använda tobak under exempelvis utflykter, läger eller idrotts/friluftsaktiviteter. 
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Handlingsplan - Tobaksfri förskola 
  

 

Vi vill uppnå en tobaksfri förskola med hjälp av följande enkla åtgärder! 

 

Information 

All personal på respektive förskola har ett uppdrag att gå igenom förskolans regler 
där det tydligt framgår att rökning eller snusning är helt förbjuden på förskolans 
område. 

Skyltar sätts upp vid alla entréer till förskolans område i syfte att tydliggöra 
gränserna för personal och alla andra som befinner sig på förskolans område. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av åtgärderna sker under höstterminen 2019 i vår årliga arbetsmiljö 
uppföljning.  

 


