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Inledning  

Nästan alla som börjar röka eller snusa gör det före de fyllt 18 år. Risken för ett eventuellt 

tobaksbruk finns därför under en relativt kort period i livet, under tonåren. Under åren man går i 

skolan. Våra barn och unga behöver hjälp för att minimera denna risk. En skola fri från tobak 

har visat sig vara ett avgörande stöd för unga att förbli tobaksfria.                                                 

Att arbeta för en tobaksfri skola är därför vår skyldighet gentemot våra barn och unga. 

Denna skrift innehåller dokument, metoder och tips för dig som vill arbeta för en tobaksfri 

skola i Helsingborg stad. Materialet är riktat främst till grundskolan och gymnasiet men kan 

även användas inom förskolan eller andra verksamheter där barn och unga finns.  

Skriften inleds med en planering av det tobaksförebyggande arbetet, eftersom arbetet kräver 

systematisk återkoppling, revidering och uppdatering. Planeringen följs av framtagandet av en 

policy och en handlingsplan i en steg-för-steg modell. Dessa viktiga dokument ska inte hamna 

på en hylla och samla damm, utan behöver ligga i den systematiska planeringen och årligen 

ses över. En tydlig policy med en levande handlingsplan visar skolans värderingar och 

arbetssättet för att behålla dessa. Är dokumenten dessutom synliga för allmänheten visar 

skolan sin tydliga ståndpunkt gällande tobaksbruk och att skolan värnar om våra barn och 

unga.  

I skriften finns det även ett kapitel om vanliga frågor som dyker upp i det tobaksförebyggande 

arbetet på skolor. Kapitlet följs av framgångsfaktorer för en rökfri eller tobaksfri skola, och 

övergripande dokument som är bra att ha i det tobaksförebyggande arbetet. Slutligen 

innehåller skriften exempel och mallar som ni antingen kan hämta inspiration av eller använda 

i ert arbete.  

Skulle ni vilja veta mer om tobak, droger och förebyggande arbete i skolan? Gå in på 

www.verktygsladanhbg.se en websida med ett samlat och kvalitetssäkrat stöd till 

undervisningen om bland annat tobak. Där kan ni hämta lektionsmaterial eller fördjupa er i 

ämnet genom externa länkar. Ni kan även hitta kontaktuppgifter till organisationer i 

Helsingborg, men även andra organisationer i landet. 

Mycket nöje 

Anjé Galbe 

Drogförebyggande samordnare Helsingborg stad 

drogforebyggare@helsingborg.se 
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Definitioner  
 

Droger  
 
 

Substanser med psykologiska, ofta berusande effekter. I 

detta dokument avser droger alkohol, narkotika, dopning 

och tobak. 

Alkohol 
 

En samlingsterm för spritdricker, vin, cider och öl med en 

alkoholhalt över 2,25 volymprocent. I detta dokument 

avser alkohol dock alla drycker med en alkoholhalt. 

Narkotika 
 

Ett samlingsnamn på ämnen som är, eller kan vara 

beroendeframkallande. I detta dokument avser narkotika 

alla narkotikaklassade preparat förutom de som används i 

medicinskt syfte. 

Dopning 
 

Eller doping som det även kan benämnas är artificiella 

metoder och medel för att höja prestationsförmågan. 

Tobak I tobak inkluderas alla former av tobaksprodukter, alltså 

både cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, vattenpipstobak 

m.m.  

E-cigarett  E-cigaretter marknadsförs som ett substitut för cigaretter 

och innehåller inte tobak men oftast nikotin. Det är ingen 

enhetlig eller säker produkt och är inte godkänd för 

rökavvänjning. E-cigaretten avger en typ av ånga som 

innehåller olika kemikalier och smakämnen. 

Rökfri skola 
(Lagstadgat enligt Tobaklagen 

1993:581) 
 
 

Rökfri skola avser rökförbud inom de ytor som är avsedda 

för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet 

för barn eller ungdom. Detta gäller för alla, under alla tider 

på dygnet och är lagstadgat. 

Tobaksfri och  
E-cigarettsfri skola 

Tobaksfri skola avser tobaksförbud inom de ytor som är 

avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan 

verksamhet för barn eller ungdom. Detta gäller för alla 

under alla tider på dygnet. Läggs e-cigarett till så 

innefattar det även den. 

Rökfri skoltid  
 
 
 

Rökfri skoltid avser rökförbud inom de ytor som är 

avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan 

verksamhet för barn eller ungdom, Detta gäller för alla, 

under alla tider på dygnet. Dessutom omfattar det 

rökförbud under skoltid på alla ytor där eleven befinner 

sig. Alltså även utanför skolområdet, praktik, utflykt m.m. 

Tobaksfri och  
E-cigarettsfri skoltid 
 

Tobaksfri skoltid avser tobaksförbud inom de ytor som är 

avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan 

verksamhet för barn eller ungdom, Detta gäller för alla, 

under alla tider på dygnet. Dessutom omfattar det 

tobaksförbud under skoltid på alla ytor där eleven befinner 

sig. Alltså även utanför skolområdet, praktik, utflykt m.m. 

Läggs e-cigarett till så innefattar det även den. 
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Drogfri skola 
(Lagstadgat enligt Tobaklagen 
1993:581och 
Narkotikastrafflagen 1968:64) 

Drogfri skola avser förbud mot alkohol, narkotika, dopning 

och tobak inom de ytor som är avsedda för barnomsorg, 

skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller 

ungdom. Detta gäller för alla, under alla tider på dygnet. 

Dock är det endast rökförbud och narkotikaförbud som är 

lagstadgat. 

Drogfri skoltid 
(Lagstadgat enligt 
Narkotikastrafflagen 1968:64) 

Drogfri skoltid avser förbud mot alkohol, narkotika, 

dopning och tobak inom de ytor som är avsedda för 

barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för 

barn eller ungdom. Detta gäller för alla, under alla tider på 

dygnet. Dessutom omfattar det förbud mot alkohol, 

narkotika, dopning och tobak under skoltid på alla ytor där 

eleven befinner sig. Alltså även utanför skolområdet, 

praktik, utflykt m.m. Dock är det endast narkotikaförbud 

som är lagstadgat. 
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Planering 

När det gäller tobaksförebyggande arbete så finns det en risk att arbetet drivs på för fort, och 

varken ges diskussion, förankring eller implementering. Lägg därför upp en planering med god 

framförhållning och ett långsiktigt tänk. Det är bättre att ge det tobaksförebyggande arbetet 

extra tid, än att hasta sig igenom det. Här följer ett förslag på hur ni kan planera det 

tobaksförebyggande arbetet 

Steg 1. Tidsplan  
En tidsplan speglar de olika aktiviteter som ger svar på När, Vad, Hur och Vem? Tidsplanen kan 

även fungera som en checklista, för att underlätta arbetsgången. Ta fram en tabell som 

innehåller de fyra rubrikerna När, Vad, Vem, och Check. Börja sedan punkta upp olika aktiviteter 

under Vad, som svarar på vilka saker som behövs göras i det tobaksförebyggande arbetet. 

Nedan följer några exempel på  aktiviteter:  

Se exempel på tidsplan på sidan 21. 

Policy och handlingsplan 

Om det saknas en policy och handlingsplan, eller att dokumenten behöver ses över, kan detta 

vara ett första steg i planeringen. Lägg in dessa två moment i tidsplaneringen  

För mer planering av policy och handlingsplan se sidan 6-11 och se exempel på dokumenten 

på sidan 24-26. 

ANDT-undervisning 

Planeringen av ANDT-undervisningen bör även finnas med i tidplaneringen. Ska 

undervisningen hålla god kvalitet underlättar en matris arbetet för en långsiktigt och hållbar 

planering. Matrisen visar hur ANDT kan undervisas i olika ämnen. Hur det kan ske 

ämnesövergripande, och att det sker över ett läsår istället för enstaka punktinsatser. Lägg in 

detta moment i tidsplaneringen. 

För mer planering av ANDT-undervisningen se sidan 12-14 och se mall på matris på sidan 27. 

Skolområdet 

Hur ser skolområdet ut idag? Finns där tydliga markeringar var gränserna går och vet ni vilken 

yta det är skolan äger eller hyr? Leta annars upp denna information så ni vet vad skolområdet 

är. Är området städat från fimpar och dylikt? Finns det skyltar eller markeringar som visar att 

skolan är en rökfri skola? Ge utrymme i tidsplanen till att åtgärda detta annars. 

Uppföljning och ny planering 

Dokumenten som tas fram, och undervisningen som planeras behöver ses över varje termin. 

Ge dessa moment utrymme i tidsplaneringen så ert arbete utvärderas, revideras och blir ännu 

bättre.  
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Steg 2. Årsklocka 
I det tobaksförebyggande arbetet finns det vissa moment som återkommer årligen. 

Exempelvis kan det vara utskick till vårdnadshavare varje terminstart. Revidering av policy och 

handlingsplan varje sommarlov. Eller lektionsplanering i ANDT inför varje termin. För att 

underlätta arbetsgången varje år så kan ni fylla i en årsklocka som visar när på året det ska 

göras. Fyll även i vem som ska göra det och hur.  

En            finns markerad framför de moment som bör ligga i årsklockan.    

Se mall på årsklocka på sidan 22. 

Steg 3. Kommunikationsplan 
Om det är en stor skola, där flera personer kommer vara involverade i det tobaksförebyggande 

arbetet kan en kommunikationsplan vara bra att ha. Speciellt om det är information som ska 

skickas ut till vårdnadshavare, läggas ut på en hemsida, skickas på remissrunda bland 

personalen m.m.  

Beskriv i så fall hur kommunikationen och informationen i det tobaksförebyggande arbetet 

kommer vara. Vem ska det kommuniceras till och hur. 

Se mall på kommunikationsplan på sidan 23. 
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Att arbeta fram en policy  

Vad är en policy?  
En policy är ett dokument som innehåller bland annat vision, mål, regler och förhållningssätt 

kring tobak. Skolans inställning och förhållningssätt spelar stor roll i det tobaksförebyggande 

arbetet. Skolor som har en tydlig och efterlevd policy har färre elever som använder tobak.  

Förankring – avgörande för att arbetet ska lyckas  
För att ett förändringsarbete ska fungera krävs ett uttalat behov av en förändring samt att det 

förankras hos såväl personal, elever som föräldrar. Tänk därför igenom vem som berörs av 

policyn och vilka som måste känna till den. I arbetet med att formulera, diskutera och ta fram 

policyn sker förankringsprocessen. Detta arbete kräver både systematik och långsiktighet. Det 

behöver även anpassas efter varje verksamhet. Framtagandet och förankringen av policyn är 

minst lika viktig som själva dokumentet.  

Ha sedan i åtanke hur skolan säkerhetsställer att ny personal och nya elever får kännedom om 

policyns innehåll och hur policyn hålls levande. Förslagsvis kan policyn revideras varje år vilket 

skrivs in i årsklockan. Se sidan 7 under ”Utvärdering” för mer information. 

Systematiskt arbete för en rökfri/tobaksfri skola  
Syftet med att ta fram en policy är att tydliggöra skolans förhållningssätt till rökning/tobak och 

därigenom underlätta den enskilde medarbetarens samt elevernas förhållningssätt till 

rökning/tobak. Här följer ett förslag på arbetsgång:  

Steg 1. Arbetsgrupp 1 och 2  
Rektor eller ledning utser en arbetsgrupp (arbetsgrupp 1) bestående av pedagoger, elevhälsa 

och övrig personal. Rektor bör driva arbetet eller ge ett tydligt mandat till arbetsgrupp 1 att ta 

beslut som leder arbetet framåt. Detta är väldigt viktigt för att skapa legitimitet och effekt i 

arbetet. Det är viktigt att även elever involveras i arbetet.  

Utse även en mindre arbetsgrupp (arbetsgrupp 2) bestående av pedagoger, elevhälsa och 

övrig personal. Arbetsgrupp 2 fungerar som kontrollanter och är endast involverade i arbetets 

slutskede när arbetet ska utvärderas. Denna grupp ska inte innehålla samma medlemmar som 

arbetsgrupp 1, för att få en så objektiv syn på arbetet som möjligt. 

Steg 2. Nulägesbeskrivning  
Kartlägg och sammanställ hur situationen ser ut på skolan när det gäller bruk av tobak och e-

cigaretter.  

 Tobaksanvändning bland elever och personal  

 Var och när används tobak på skolområdet?  



 
 

7 
 

 Vad är skolområdet? 

 Vilken kompetens finns bland personalen gällande kunskap om tobak? 

 Hur ser ANDT-undervisningen ut idag? 

Materialet som kommer fram ur dessa frågeställningar kan, förutom att användas till 

framtagandet av en policy, även användas som underlag till en senare mätning. Alltså om ni 

ska mäta det tobaksförebyggande arbetet något år efter implementeringen, kan samma frågor 

ställas igen, där resultaten jämförs med varandra.  

Steg 3. Tobaks/drogpolicy  
Utgå från nulägesbeskrivningen och bestäm en av följande utgångspunkter som känns 

realistiskt och möjligt att uppnå. En definition av utgångspunkterna hittar ni på sidan 2-3. 

- Rökfri skola  

- Tobaksfri skola  

- Tobaks- och e-cigarettfri skola 

- Rökfri skoltid  

- Tobaksfri skoltid  

- Tobaks- och e-cigarettfri skoltid  

Utifrån vald utgångspunkt ska arbetsgrupp 1 ta fram en policy med följande rubriker: 

Definitioner 

Precis som i inledningen av denna skrift finns det definitioner av vad som menas med vissa 

begrepp. Detta är bra för att ge en förståelse för läsaren. Även för att visa vad skolan menar 

med vissa uttryck då de kan betyda olika beroende i vilken situation de används. Inled policyn 

med att definiera de ord som används i policyn, beroende på hur skolan vill att de ska tolkas. 

Ta även med en karta över skolområdet för att visa var gränserna går och vad skolan äger eller 

hyr. 

Skolans vision och mål med policyn.  

Diskutera i arbetsgrupp 1 vad som är skolans vision med policyn. En vision är ingen 

målsättning, utan beskriver endast (oftast väldigt orealistiskt) vad arbetet ska leda till längre 

fram. En drömbild av vad arbetet ska leda till. Diskutera sedan huvudmålet för skolans 

satsning. Detta är i enighet med vilken utgångspunkt ni valt ovan. Sammanfatta visionen och 

målet i policyn. 

Huvudmålet ska vara specifikt och avgränsat, alltså kort och koncist. Mätbart, något ni kan 

jämföra innan och efter med. Realistiskt och accepterat, ett mål som alla är medvetna om och 

som skolan kan uppnå. Tidsatt, vilket i detta fall innebär från och med en viss tid, och inte till 

och med en viss tid som det oftast brukar vara. Huvudmålet kan exempelvis vara 

- X skolan är en rökfri skola fr.o.m. 2017 

- X skolan har en tobaks- och e-cigarettfri skoltid med start höstterminen 2018 
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Styrdokument 

För att få en förståelse för hur policyn har tagits fram, kan det vara bra att ha med korta 

sammanfattningar ur olika styrdokument. Exempelvis lagar, konventioner, läroplaner, rapporter 

och lokala program. Exempel på dessa hittar ni på sidan 18-20. 

Åtgärder 

För att nå skolans mål med policyn krävs det både främjande, förebyggande, upptäckande och 

åtgärdande insatser. Dessa kan beskrivas kortfattat i policyn, eller endast finnas i 

handlingsplanen. Förslag på dessa insatser hittar ni under ”Att arbeta fram en handlingsplan” 

på sidan 9-11. 

Utvärdering  

När och hur ska policyn utvärderas och revideras? Vilket resultat vill ni uppnå? Hur 

säkerhetsställer ni att policyn har den effekt ni vill? Utse ett datum då arbetsgrupp 2 ska göra 

detta och lägg till detta moment årligen i årsklockan för att hålla policyn levande.  

Steg 4. Delaktighet och inflytande  
Policyn bör skickas på remissrunda till all personal och elever då det förbättrar förankringen i 

verksamheten. Det är viktigt att eleverna blir delaktiga i processen, exempelvis genom elevråd.  

Steg 5. Redigera och fastställ policy  
Rektor ska redigera och fastställa policyn utifrån det som framkom från personal och elever på 

remissrundan.  

Steg 6. Information  
Informera och kommunicera med personal, elever och föräldrar om arbetet för en rökfri eller 

tobaksfri skola och att det finns ett policydokument för arbetet. Exempelvis via brev hem vid 

terminstart, hemsida, mentorsamtal, föräldramöten, öppet hus m.m. Lägg till detta moment 

årligen i årsklockan för att alla ska veta vad skolans policy mot tobak är. 

Se exempel på en policy på sidan 24. 
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Att arbeta fram en handlingsplan  

Vad är en handlingsplan?  
En handlingsplan är den konkreta plan som styr arbetet mot de satta målen. Den är uppbyggd 

av de olika aktiviteter som främst ger svar på hur, men även var, när och vem?  

Förankring – avgörande för att arbetet ska lyckas 
Precis som med policyarbetet så krävs ett uttalat behov av en förändring samt att det 

förankras hos såväl personal, elever som föräldrar. Tänk därför igenom vem som berörs av 

handlingsplanen och vilka som måste känna till den. Ha sedan i åtanke hur skolan 

säkerhetsställer att ny personal och nya elever får kännedom om handlingsplanens innehåll. 

Systematiskt arbete för en rökfri eller tobaksfri skola  
Här följer ett förslag på arbetsgång vid framtagandet av en handlingsplan.  

Steg 1. Arbetsgrupp 1 och 2 
Rektor eller ledning utser en arbetsgrupp (arbetsgrupp 1) bestående av pedagoger, elevhälsa 

och övrig personal. Förslagsvis samma grupp som tog fram policyn. Rektor bör driva arbetet 

eller ge ett tydligt mandat till arbetsgrupp 1 att ta beslut som leder arbetet framåt. Detta är 

väldigt viktigt för att skapa legitimitet och effekt i arbetet. Det är viktigt att även elever 

involveras i arbetet.  

Utse även ytterligare en arbetsgrupp (arbetsgrupp 2) bestående av pedagoger, elevhälsa och 

övrig personal. Förslagsvis samma grupp som togs fram för att kontrolera policyn.  

Arbetsgrupp 2 fungerar som kontrollanter och är endast involverade i arbetets slutskede när 

arbetet ska utvärderas. Denna grupp ska inte innehålla samma medlemmar som arbetsgrupp 

1, för att få en så objektiv syn på arbetet som möjligt. 

Steg 2. Handlingsplan för en rökfri/tobaksfri skola 
En handlingsplan med tid, aktiviteter och ansvarig för dessa ger en konkret arbetsgång för att 

uppnå policyns vision och mål. Handlingsplanen kan innehålla bland annat: 

Inledning 

En kort sammanfattning av skolans tobakspolicy kan inleda handlingsplanen för att ge en bild 

av varför handlingsplanen finns. 

Främjande och förebyggande insatser 

Målet med ett tobaksförebyggande arbete är att stärka elevernas förmåga att göra sunda val, 

och bibehålla dom. För att nå dit krävs det ett arbete från och mellan skolan, elevhälsan och 

föräldrar/vårdnadshavare. Beskriv hur skolan arbetar med främjande och förebyggande 

insatser:  
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- För eleverna 

Vad gör skolan för att främja ett tryggt skolklimat? Hur sker ANDT-undervisningen? Hur säkrar 

skolan att varje elev, gammal som ny, har tagit del av skolans policy och handlingsplan? Hur 

följs elevens hälsa? Hur hålls skolgården ren från fimpar och dylikt? 

- För föräldrar/vårdnadshavare 

Hur säkrar skolan att varje förälder/vårdnadshavare, gammal som ny, har tagit del av skolans 

policy och handlingsplan? Hur och var kan föräldrar/vårdnadshavare få information om tobak? 

Vad tas upp på föräldraträffar gällande tobak? 

- För personal 

Hur säkrar skolan att varje medarbetare, gammal som ny, har fått tagit del av skolans policy 
och handlingsplan? Hur kan varje medarbetare få kunskap och fortbildning om tobak? Hur och 
var kan varje medarbetare få hjälp med ANDT-undervisningen? Hur sker samarbetet med 
elevhälsan och övrig skolpersonal gällande ANDT-undervisningen?  

Upptäckande och åtgärdande insatser 

För att hjälpa sin kompis, sitt barn, eller en elev som använder tobak, är det viktigt att ha 

kunskap om vart man kan få hjälp. Beskriv hur skolan arbetar med upptäckande och 

åtgärdande insatser:  

- För eleverna 

Vad kan eleverna göra om dom upptäcker rökare på skolan? Vad kan skolan göra för att hjälpa 

eleven bli tobaksfri? 

- För föräldrar/vårdnadshavare 

Hur får föräldrar/vårdnadshavare information om deras barn röker på skolan? Hur är 

föräldrar/vårdnadshavare involverad i arbetet för att hjälpa sitt barn bli tobaksfri? 

- För personal 

Hur ser rutinerna ut för personalen gällande upptäckten av rökare på skolan? Vilken 

information och kunskap har personalen för att hjälpa en elev bli tobaksfri? Vart kan 

personalen hänvisa elever och föräldrar/vårdnadshavare för tobaksstöd och avvänjning? Vad 

kan skolan göra för att hjälpa personalen bli tobaksfri? 

Utvärdering av insatser.  

När och hur ska handlingsplanen utvärderas och eventuellt revideras? Hur säkerhetsställer ni 

att handlingsplanen fungerar? Utse ett datum då arbetsgrupp 2 ska göra detta och lägg till 

detta moment årligen i årsklockan för att hålla handlingsplanen levande.  

Kontakter 

Som en sista del i handlingsplanen kan det vara bra att ha en kontaklista. Det hjälper både 

elever, personal och övriga att snabbt få tag på relevanta personer. Exempel att ha med på 

kontaktlistan kan vara elevhälsopersonal, rektorer, specialpedagoger, socialtjänst, polis, lokala 

mottagningar och behandlingshem, sjukvård m.fl.  

En lista över kontakter inom Helsingborg stad hittar du på sista sidorna, 29-30. 
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Steg 3. Delaktighet och inflytande  
Handlingsplanen bör skickas på remissrunda till all personal och elever då det förbättrar 

förankringen i verksamheten. Det är viktigt att eleverna blir delaktiga i processen, exempelvis 

genom elevråd.  

Steg 4. Redigera och fastställ handlingsplanen  
Rektor redigerar och fastställer handlingsplanen utifrån det som framkom från personal och 

elever på remissrundan.  

Steg 5. Information  
Informera och kommunicera med personal, elever och föräldrar om arbetet för en rökfri eller 

tobaksfri skola och att det finns en handlingsplan för arbetet. Exempelvis via brev hem vid 

terminstart, hemsida, mentorsamtal, föräldramöten, Öppet hus m.m.  

Se exempel på en handlingsplan på sidan 25-26. 
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Att planera ANDT-undervisningen 

Förutom skollagen, ligger läroplanen till grund för skolans uppdrag och verksamhet. 

Alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT) nämns endast på ett fåtal ställen och då 

ofta i termer som att ”förmedla kunskap om substansernas skadeverkningar”. Ämnena är mer 

komplext än så, och skolans ANDT-uppdrag bör därför inte begränsas till att förmedla 

substanskunskap. ANDT-frågorna bör belysas i ett vidare perspektiv. 

Grundskolans övergripande mål och riktlinjer gällande ANDT 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar i skolan och i samhället, 

 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället, 

Dessutom har rektorn ansvaret för skolans resultat och har inom givna ramar ett särskilt 

ansvar för att: 

 i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 

exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt 

riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

De ämnen eller ämnesgrupper där ANDT på schemat med fördel kan tillämpas är 

naturkunskap, samhällsorienterande ämnen, svenska, engelska, bild, matematik, idrott och 

hälsa samt hem- och konsumentkunskap. 

Gymnasieskolans övergripande mål och riktlinjer gällande ANDT 
Det är skolans ansvar att varje elev: 

 har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, 

 har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor. 

Dessutom är det rektorns ansvar att: 

 eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt 

riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 

De ämnen eller ämnesgrupper där ANDT på schemat med fördel kan tillämpas är främst 

naturkunskap, samhällsorienterande ämnen, svenska, engelska, idrott och hälsa,  
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Systematiskt arbete för ANDT-undervisning 
Här följer ett förslag på arbetsgång vid planeringen av ANDT-undervisningen.  

Steg 1. Arbetsgrupp 

Rektor eller ledning utser en arbetsgrupp bestående av pedagoger, elevhälsa och övrig 

personal som berörs av ANDT-undervisningen.  

Steg 2. ANDT-matris 

För att få en överskådlig bild över vilka ämnen som berörs av ANDT och hur undervisningen 

kan ske ämnesövergripande så underlättas arbetet av en ANDT-matris. Diskutera vilka 

frågeställningar ni vill arbeta med och fyll sedan matrisens vänstra spalt.  

Se en mall på matrisen på sidan 27. 

Här är några förslag på ANDT-frågeställningar 

 Hur har bruket av droger sett ut historiskt kontra nutid? 

 Hur påverkas miljön av framställningen av droger? 

 Hur påverkas samhället av droganvändning? 

 Hur ser droganvändandet ut globalt? 

 Vad säger lagar och regler om bruk och hantering av droger? 

 Vilka konsekvenser får man av bruk och hantering av droger? 

 Vad händer i kroppen när du använder droger? 

 Hur marknadsförs droger? 

För mer inspiration om vilka frågeställningar ni vill ha, välj ämne på www.verktygsladanhbg.se 

och klicka på årskurs för att gå vidare till fördjupning.  

Diskutera sedan hur ni skulle vilja att ANDT-undervisningen ser ut. I Skolverkets skrift Material 

för skolan om alkohol, narkotika, tobak och dopning – Inventering, analys och behov (2012) 

nämns det att störst effekt har den ANDT-undervisning som är 1) fakta-undervisning 2) 

affektiva övningar gällande känslor, attityder och värderingar 3) sociala färdighetsprogram 

som går ut på att träna beteenden i olika sociala situationer.  

Undervisningen ska alltså ge både fakta, förståelse och färdighet. Diskutera hur 1) er fakta-

undervisning ska se ut. Vilka ämnen berörs? Vilket material ska användas? Kan fakta-

undervisningen ske ämnesövergripande i exempelvis ett projektarbete? Välj ämne på 

www.verktygsladanhbg.se och klicka på årskurs för att gå vidare till lektionsmaterial och få 

inspiration eller material att använda. Fyll i matrisen med vilken/vilka droger som berörs 

(alkohol, narkotika, dopning eller tobak), vilket material som ska användas, och vem som är 

ansvarig. 

Diskutera hur de 2) affektiva övningarna kan ske. Vilka ämnen berörs av värderingsövningar? 

Vilken pedagog är mest lämplig att hålla i dom? Ska ni ha egen personal som gör det eller hyra 

in externa? Välj ämne på www.verktygsladanhbg.se och klicka på årskurs för att gå vidare till 

kontaktlänkar och få tips på organisationer i Helsingborg som arbetar med ANDT-frågor. Fyll i 

matrisen med vilken/vilka droger som berörs (alkohol, narkotika, dopning eller tobak), vilket 

http://www.verktygsladanhbg.se/
http://www.verktygsladanhbg.se/
http://www.verktygsladanhbg.se/
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material som ska användas eller vem som ska hålla i undervisningen, och vem som är 

ansvarig. 

Diskutera hur ni kan 3) träna beteenden i olika sociala situationer där grupptryck kan pressa 

individen till att använda droger. Undervisningsmaterial kan läggas upp så att det stimulerar en 

social och känslomässig utveckling där eleverna får bearbeta och befästa kunskaper utifrån 

den information som finns i materialet. Se Skolverkets skrift Material för skolan om alkohol, 

narkotika, tobak och dopning – Inventering, analys och behov (2012) för tips om vilka material 

som är bra. Fyll i matrisen med vilken/vilka droger som berörs (alkohol, narkotika, dopning eller 

tobak), vilket material som ska användas, och vem som är ansvarig. 

Steg 3. Årsklocka 

Efter ANDT-matrisen är ifylld ska arbetet planeras över termin 1 och 2. Fyll i en årsklocka och 

beskriv vilken frågeställning som eleverna kommer arbeta med och i vilka ämnen. På så sätt 

kan ni se hur ANDT-undervisningen spänner sig över hela läsåret och inte enbart består av 

punktinsatser.  

Se mall på årsklocka på sidan 22. 

Steg 4. Utvärdering 

När och hur ska matrisen, materialet och arbetssättet utvärderas och revideras? Utse ett 

datum då arbetsgruppen ska göra detta och lägg till detta moment årligen i årsklockan för att 

hålla undervisningen uppdaterad.  
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Vanliga frågor och svar om tobak 

Många frågor brukar komma upp vid framtagande av en tobakspolicy och handlingsplan. Ska 

vi införa rökfri eller tobaksfri skola eller är det bättre med skoltid? Vad gör vi mot de som bryter 

mot policyn? Hur gör vi med rökarna på skolan och hur kan vi undervisa i tobak? 

Här har frågorna sammanfattats under några rubriker, och de frågor som gäller lagar och 

tillsyn kan ni läsa mer om på sidan 18-20. 

Policy och handlingsplan 
När ska vi börja ta fram en policy och handlingsplan? Ett vanligt misstag är att gå för fort fram 

med framtagandet av dokumenten och inte låta förankringen få ta sin tid. Bäst resultat fås vid 

en väl genomförd förankring. Erfarenheten talar för att två terminer ofta är en rimlig period för 

att ta fram och förankra policy m.m. Terminsstarter brukar vara en lämplig startpunkt 

Fungerar tobaksförebyggande arbete? Enligt en rapport från folkhälsoinstutet (nuvarande 

folkhälsomyndigheten) är fyra punkter viktiga för ett effektfullt arbete: Ett bra klimat på skolan, 

en tydlig policy, enhetliga rutiner, samt undervisning om hälsa och levnadsvanor inriktat på 

fakta, attityder och känslor. Därtill viktigt att detta är ett långsiktigt arbete som behöver ta tid.  

Rökfri eller tobaksfri skola eller skoltid? Enligt lag ska skolan vara rökfri. Vill man sedan ta 

arbetet ett steg längre kan man arbeta för en tobaksfri skola, inklusive e-cigaretter. Vill man 

dessutom spänna bågen ytterligare och slippa onödiga diskussioner med elever som står 

strax utanför skolans område kan man välja rök- eller tobaksfri skoltid. Det omfattar samma 

regler som rök- eller tobaksfri skola OCH inkluderar förbud mot rökning eller tobaksanvändning 

under skoltid utanför skolans område. Exempelvis strax utanför skolans område, på utflykter, 

under praktik m.m. Dock är det inte lagstadgat. 

Vad gör vi om någon bryter mot policyn? Ta fram en rutin i handlingsplanen för just detta och 

stå fast vid den. Relationen till eleven är viktig och det viktigaste är inte konsekvenserna utan 

att personalen reagerar/agerar enhetligt. Nära samarbete med vårdnadshavare är en viktig 

insats oavsett elevens ålder.  

Rökande/snusande personal, elever och besökare  
Vad gäller för personalen? I Helsingborg stad har vi en tobakspolicy som innebär att all 

arbetstid är rökfri. Rökfri arbetsplats omfattar alla som har sin arbetsplats i Helsingborg stad. 

Dock omfattar den inte snus, och inte heller under lunchtid, då lunchen inte är arbetstid. 

Arbetsgivaren subventionerar inte nikotinersättningsprodukter, läkemedel och dylikt. Däremot 

räknas kurser i rökavvänjning som friskvård. 

Vad gäller för eleverna? Ta fram en rutin för hur personal ska agera om de ser rökare/snusare. 

Rutinen kan tas fram genom att diskutera problemet med både personal och elever där 

personer som röker kan vara en tillgång i diskussionerna. Var tydlig att ni är för en rökfri skola 

och inte mot rökarna. Om ni möter motstånd, framhåll det positiva samt att detta görs utifrån 
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omtanke och hänsyn. Arbeta enhetligt, långsiktigt och systematiskt, det finns inga ”quick-fix”. 

Möt eventuellt motstånd i tid innan policyn införs. Ett sätt kan vara  att göra en riskanalys 

innan. Det är också mycket viktigt att tobaksanvändare erbjuds stöd att sluta, både elever och 

personal.  

Vad gäller för besökare? Alla personer som befinner sig på barnomsorgens- eller 

skolverksamhetens område omfattas av tobakslagen. Alltså ingen får röka på området 

någonsin, varken skoltid, kväll eller lov. Lättast är att berätta om lagen för besökaren och 

hänvisa personen bort från området.  

Måste vi vara ”rök-poliser”? Det bör vara tydligt för personal hur de ska hantera elever som 

bryter mot en policy. Ett exempel är att alla lärare/personal säger till elever de ser röka under 

skoltid medan klassföreståndare/mentorer är de som kan ta en längre diskussion. En rutin kan 

även vara att meddela föräldrar/vårdnadshavare om rökningen. Upplever ni att det är ett 

mycket allvarligt problem kan även en oroanmälan göras till socialförvaltningen. Det viktigaste 

är enhetlighet, om personal inte reagerar mot rökande elever så märker eleverna detta fort, 

vilket riskerar skapa en upplevd acceptans för rökning.  

Undervisning i tobak 
Hur kan vi undervisa i tobak? Tobaksundervisning behöver inte enbart ske i naturkunskap utan 

kan även ske i andra ämnen.  

- I Svenska kan eleverna exempelvis studera litteratur, hemsidor och tidningsartiklar 

gällande tobak. De kan även skriva egna artiklar och, eller insändare om tobak. 

- I Samhällskunskap kan de studera och diskutera tobakens påverkan på samhället och 

den rådande lagstiftningen. De kan undersöka hur samhällets syn på tobak har 

förändrats i ett historiskt perspektiv. Ta reda på hur tobaksindustrin arbetar i olika 

länder m.m.  

- I Matematik kan de studera tobaksstatistiken. Jämföra sjukvårdskostnader och hur 

mycket det kostar att röka.  

- I idrott kan de studera hur tobaken påverkar människokroppen och 

prestationsförmågan i idrott. Diskutera orsakerna till att snus är vanligt förekommande 

i olika idrottssammanhang, exempelvis hos ishockeyspelare.  

- Använd slöjd, bild och musik i temaarbeten och använd hem- och konsumentkunskap 

till att studera tobak med livsstil, hälsa och kost. 

Möjligheterna är oändliga. På www.verktygsladanhbg.se finns det fler tips på vad lektionen kan 

innehålla under ämnet Tobak. 

 

 

 

 

 

http://www.verktygsladanhbg.se/
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Framgångsfaktorer för en 
rökfri/tobaksfri skola  

 Förankringsarbete först i ledningsgrupp, personalgrupp och sen elevgrupp är 

avgörande för hur bra genomförandet lyckas.  

 Tydligt mandat från ledningen  

 Tydlig struktur gällande uppdelning av ansvar och insatser.  

 Stöd till personal gällande bemötande av elever.  

 Viktiga ord som återkommer: Tobakslag, förberedelse för arbetslivet, solidaritet, vuxna 

som bryr sig.  

 Delaktigheten hos eleverna, ta del av deras tankar och funderingar.  

 Information till elever och föräldrar innan och efter skolstart.  

 Arbeta aktivt med närliggande arbetsplatser och näringsidkare i anslutning till skolan.  

 Städa bort fimpar på skolgården.  

 Förmedla beröm och eventuellt belöning till eleverna.  

 Erbjud tobaksavvänjning till elever och personal  

 

Exempel på bra och positiva argument för en rökfri/tobaksfri skola:  
 

 Rökning smittar, det är osolidariskt att röka, inte rebelliskt.  

 Vi behöver er rökares hjälp för att inte fler ska börja röka.  

 Vi vill förbereda er för arbetslivet, många arbetsgivare har rökfri arbetstid.  

 Förklara skillnader mellan rökfri skolgård, rökfri skoltid, tobaksfri skoltid.  

 Det blir färre och färre ungdomar som röker. (Slå hål på majoritetsmissförstånd att ”alla 

röker”)  

 Du vet väl att du kan få hjälp att sluta?  

 Genom en rökfri miljö gör vi det enklare för de som vill sluta att faktiskt sluta – och 

hålla sig tobaksfria  

 Tänk på att du som elev är en förebild för de yngre på skolan – de tar ju efter dig  

 Röken kan vara väldigt obehaglig och till och med skadlig för andra – speciellt för de 

med astma- och doftkänslighet.  
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Övergripande dokument  

I följande avsnitt finns stöd och information att hämta i lagar, styrdokument, rapporter, och 

faktamaterial gällande tobak och droger.  

Lagar  

Skollag 2010:800  

Kap. 1 Inledande bestämmelser  

4 § ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till…….demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.” 

Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning  

25 -27 § ”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan…….minst ett hälsobesök som innefattar 

en allmän hälsokontroll.” 

Tobakslag 1993:581  

2 § Rökning är förbjuden  

1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn 

eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och 

fritidshem  

7 § Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat 

utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna i § 2 svarar 

för att bestämmelserna följs. 

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas. Lag (1994:98). 

Tillsyn 

Tillsyn av tobaklagen 

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden bland annat i lokaler som är avsedda för barnomsorg, 

skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på 

motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Detta gäller alla tider på dygnet 

och riktar sig till alla, personal, elever som besökare. Det är heller inte möjligt att etablera en 

rökruta på skolgården eller på annan mark och hänvisa elever eller vuxna dit. Ansvar för att 

rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokal i fråga. 

Tillsynsbesöken sker av en kommunal handläggare och är oanmälda. Men på varje besök 

kontaktas rektorn eller annan skolpersonal och erbjuds att följa med på tillsynen.  Varje 

tillsynsbesök protokollförs och resultatet återkopplas direkt till rektorn eller annan ansvarig. 

Återkoppling sker även via brev. 

 Tillsynsbesöket kan leda till följande:   

 Det röks inte på skolan, eller inga brister finns – då är vi nöjda med besöket.  
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 Det finns brister som behöver rättas till – uppföljande tillsynsbesök sker inom kort.  

 Det röks uppenbart på skolans område, eller annan allvarlig brist finns - ett 

tillsynsärende öppnas. 

När ett tillsynsärende öppnas startar en utredning med förslag till beslut. Utredningen kommer 

att skickas ut till rektorn innan beslutet och rektorn kan då yttra sig om saken. Därefter fattas 

ett beslut som är överklagningsbart. Kommunen kan besluta om: 

 Föreläggande, som innebär att rektorn ska åtgärda uppenbara brister som 

upptäckts vid ett tillsynsbesök. Vid allvarliga brister kan ett föreläggande förenas med 

ett vitesbelopp, som betyder att den skola som inte följer föreläggandet kan tvingas 

betala en summa pengar.  

 Förbud, som innebär att rökning ska upphöra på skolans område. Ett förbud kan 

även förenas med ett vitesbelopp, som betyder att om rökning inte upphör kan den 

skola som inte följer förbudet tvingas betala en summa pengar.  

Styrdokument  

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 – 2020 

Regeringens skrivelse 2015/16:86  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/  

Tobakskonventionen  

WHOs Ramkonvention för tobakskontroll  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Tobakskonventionen/  

FN:s konvention för barns rättigheter  

Barnkonventionen 

https://unicef.se/barnkonventionen  

Läroplaner  

Läroplan för förskolan, Lpfö 98  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11  

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

Skolverket  

Sveriges nationella folkhälsomål  

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Målområde 3: Barn och ungas uppväxtvillkor  

Målområde 11: ANDTS  

Helsingborgs Livskvalitetsprogram 

http://livskvalitet.helsingborg.se/  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/02/skr.20151686/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Tobakskonventionen/
https://unicef.se/barnkonventionen
http://livskvalitet.helsingborg.se/
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Rapporter och faktamaterial  
Isabella Gripe (red.) 2015. Skolelevers drogvanor 2015 Rapport/CAN: 154. Stockholm: 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 

Clara Henriksson & Mats Ramstedt 2015. Tobaksvanor i Sverige– tobakskonsumtionen i siffror 

med fokus på år 2014 Rapport/CAN: 151. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning. 

Statens folkhälsoinstitut 2010. Barn och unga önskar en rökfri skolgård – kort information till 

skolan Broschyr/Statens Folkhälsoinstitut. Östersund: Folkhälsomyndigheten.  

Statens folkhälsoinstitut 2010. Nationell strategi för rökfria skolgårdar Broschyr/Statens 

Folkhälsoinstitut. Östersund: Folkhälsomyndigheten. 
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Exempel på tidsplan 

Förarbete 

Tidpunkt Aktivitet Ansvarig Check 

Sommar- eller vinterlov 

Arbetsgrupp 1 och 2 

Val av utgångspunkt 

Bakgrund, syfte, huvudmål 

Internt utskick 

Rektor 

Arbetsgrupp 1 

Arbetsgrupp 1 

Kommunikatör 

 

Förberedelse 

Tidpunkt Aktivitet Ansvarig Check 

Termin 1 
Policy och handlingsplan 
Internt utskick 
Fastsälla policy och handlingsplan 

Arbetsgrupp 1 
Kommunikatör 
Rektor 

 

Termin 2 Planera ANDT-undervisning 
Pedagoger och 
Elevhälsan 

 

Genomförande 

Tidpunkt Aktivitet Ansvarig Check 

Innan terminstart Se över skolområdet Vaktmästare  

Termin 3 

Externt utskick 

Aktivt arbete med rutiner, lektioner och 

tobaksavvänjning 

Kommunikatör 
All skolpersonal 

 

Innan terminstart Uppföljning och planering Arbetsgrupp 1  

Termin 4 

Aktivt arbete med rutiner, lektioner och 
tobaksavvänjning  
Eventuell revidering av policy och 
handlingsplan 
Planering för termin 5 & 6  
Utvärdering av termin 1, 2, 3 och 4 
 

All skolpersonal 
Arbetsgrupp 2 
 
Arbetsgrupp 1 
Arbetsgrupp 2 

 

Avslut 

Tidpunkt Aktivitet Ansvarig Check 

Termin 5 

Informationsutskick externt 
Aktivt arbete med rutiner, lektioner och 

tobaksavvänjning 

Kommunikatör 
All personal 

 

Termin 6 

Aktivt arbete med rutiner, lektioner och 
tobaksavvänjning  
Eventuell revidering av policy och 
handlingsplan 
Planering för nästa läsår  
Utvärdering av termin 5 & 6 
 

All personal 
 
Arbetsgrupp 2 
 
Arbetsgrupp 1 
Arbetsgrupp 2 
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Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Årsklocka 

Mall på årsklocka 
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Mall på kommunikationsplan 
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Exempel på policy 

Datum: 20XX-XX-XX Reviderad senast: 20XX-XX-XX  

Tobakspolicy för XX-skolan  

Bakgrund  
Enligt tobakslagen ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria och 

det gäller också skolans område utomhus. ”Rökning är förbjuden i lokaler som är 

avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller 

ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid 

förskolor och fritidshem” Tobakslag 1993:581  

Definitioner  

I tobak inkluderas alla former av tobaksprodukter, alltså både cigaretter, cigarrer, piptobak, 

snus, vattenpipstobak, e-cigaretter m.m.  

Skolans område innebär: (beskriv skolområdet, gränser, exempelvis att samma regler gäller 

studiedagar och aktiviteter som inte genomförs på skolans område) Ha gärna en karta över 

skolgården för att visa var gränserna går. 

Rökfri skola  avser rökförbud inom de ytor som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet 

eller annan verksamhet för barn eller ungdom. Detta gäller för alla, under alla tider på dygnet 

och är lagstadgat. 

Vision  

XX-skolans vision är att våra elever och personal upplever en god hälsa och en rökfri/ tobaksfri 

miljö och skoltid/arbetstid.  

Mål  

En rökfri skola med start höstterminen 20XX.  

En tobaksfri skola med start höstterminen 20YY  

Ansvar  

All personal på skolan ansvarar gemensamt för att tobakspolicyn efterlevs. Rektor ansvarar för 

att personal följer tobakspolicyn.  

 

Uppföljning 

Tobakspolicyn ska utvärderas och revideras den XX/YY -20CC av ……………………………… 
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Exempel på handlingsplan 

Datum: 20XX-XX-XX Reviderad senast: 20XX-XX-XX  

Handlingsplan mot tobak för XX-skolan  

Bakgrund  
XX-skolans vision är att våra elever och personal upplever en god hälsa och en rökfri/ tobaksfri 

miljö och skoltid/arbetstid. Vårt mål är att ha en rökfri skola med start höstterminen 20XX och 

en tobaksfri skola med start hösterminen 20YY. 

Rektor är ytterst ansvarig för de åtgärder som vidtas. 

Förebyggande insatser 

För eleverna: 

 Skolan ska ge eleverna kunskaper om riskerna med alkohol, narkotika, tobak och andra 

droger. 

 ……… 

För vårdnadshavare: 

 Skolan ska göra ett informationsutskick om det tobaksförebyggande arbetet till varje 

förälder och vårdnadshavare vid varje terminstart. 

 …….. 

För personal 

 Skolan ska se till att varje medarbetare, gammal som ny, har fått tagit del av skolans 
policy och handlingsplan vid medarbetsarsamtalet. 

 ……..  
 

Rutiner för upptäckande och åtgärdande insatser av rökare på skolan 

Vid upptäckt av en rökare på skolan informeras rökaren om tobakslagen om att ingen får röka 

på skolans område någonsin. Rökaren ska avvisas från området. Gäller det en av skolans 

elever blir elevens mentor kontaktad. Mentorn kontaktar sedan vårdnadshavare via 

telefonsamtal. 

………  

Ansvar  

All personal på skolan ansvarar gemensamt för att tobakspolicyn efterlevs. Rektor ansvarar för 

att personal följer handlingsplanen.  

 

Uppföljning 

Handlingsplanen mot tobak ska utvärderas och revideras den XX/YY -20CC                               

av ……………………………… 
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Kontakter     Telefonnummer 

Elevhälsan    

Skolkurator     …… 

Skolsköterska    ….. 

 

Socialtjänsten Helsingborg, Mottagning och Socialjour 

Hjälp vid akut situation under dagtid    042 - 10 64 56 

Hjälp vid akut situation under dag- och nattid  114 14 

 

Maria Nordväst    042-406 30 80 

M.fl. 
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Mall på ANDT-matris 
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Inspirationsmaterial och 
referenslitteratur 

www.folkhalsomyndigheten.se Folkhälsomyndigheten med statistik, rapporter och 

faktamaterial om folkhälsan. 

Statens folkhälsoinstitut 2011. Rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid – en 

kunskapssammanställning Broschyr/Statens Folkhälsoinstitut. Östersund: 

Folkhälsomyndigheten. 

www.tobaksnolla.se A non smoking generation med fakta- och arbetsmaterial till pedagoger, 

föräldrar och föreningar. 

A non smoking generation Ditt nej gör skillnad – till dig som förälder – om barn, ungdomar och 

tobaksberoende Broschyr/A Non Smoking Generation 

A non smoking generation Tillsammans mot tobak – en handledning för en tobaksfri skola 

Broschyr/A Non Smoking Generation 

www.drugsmart.com/andt  Drugsmart med material till undervisningen gällande ANDT 

 

Hitta mer material på www.verktygsladanhbg.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.tobaksnolla.se/
http://www.drugsmart.com/andt
http://www.verktygsladanhbg.se/
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Kontaklista Helsingborg 

Socialtjänsten Helsingborg, Mottagning och Socialjour 

Hjälp vid akut situation under dagtid    042 - 10 64 56 

Hjälp vid akut situation under dag- och nattid  114 14 

 

Mobila teamet    042-10 75 32 

Stöd till barn, unga och familj. Erbjuder gruppträffar för att stärka individen och hälsan. Kan 

besöka skolor, fritidshem och föräldramöten. Mobila teamet arbetar även med medling vid 

brott, individuella samtal med barn och unga samt har behandlingsprogram för unga dömda. 

Se Mobila teamet, Helsingborg stad på Facebook för mer info 

 

Första linjen 

nytt ärende     020-51 20 20 

pågående ärende    042 - 406 29 90 

Stöd till barn i åldern 6-18 och till föräldrar med barn i åldern 6-18. Erbjuder rådgivning och 

behandling kring psykisk ohälsa och familjeproblematik. 

 

Familjehuset     042-10 65 21  

familjehuset@helsingborg.se   042-10 7551  

042-10 70 44 

Stöd till anhöriga barn i åldern 7-18 med föräldrar som missbrukar. Erbjuder stödgrupper kring 

missbruk, våld, psykisk ohälsa och sorg. Kan besöka skolpersonal och föräldramöten för mer 

information. Familjehuset erbjuder även kurser till föräldrar med barn i åldern 1-18 år för att 

förstå och möta sitt barns behov. 

 

Maria Nordväst    042-406 30 80 

Stöd till barn och unga i åldern 0-25 och till anhöriga. Erbjuder rådgivning och behandling kring 

riskbruk, missbruk och beroende. Kan delta i individuella samtal gällande drogproblematik på 

skolan om elev och målsman är informerade om det. 

 

Dynamis    042-10 64 49 

dynamis@helsingborg.se  

Stöd till föräldrar med barn i åldern 0-20. Erbjuder lösningsfokuserade samtal, KBT och Marte 

Meo-metoden. 

 

Blå kamelen    042-406 29 85 

Stöd till barn och unga i åldern 13-20 och till föräldrar med barn i åldern 13-20. Erbjuder 

lösningsfokuserade samtal kring skol- familje- och drogproblematik. Kan besöka skolpersonal 

och föräldramöten för mer information och kan erbjuda drogtester. 

mailto:familjehuset@helsingborg.se
mailto:dynamis@helsingborg.se
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Unga KRIS, Helsingborg    042-13 22 95 

helsingborg@ungakris.se  

www.ungakris.se  

Stöd till barn, unga och unga vuxna i åldern 13-26. Arbetar med olika projekt kring att stärka 

individen och hälsan. Kan besöka skolor, fritidshem och föräldramöten för mer information 

och kan erbjuda drogtester. Övrigt så arbetar Unga KRIS med att hjälpa unga hitta en ny 

sysselsättning och förändra sitt liv. 

 

Forza Ungdom    0707-415 763  

naim@forzaungdom.se     0760-235 476 

gyltene@forzaungdom.se  

www.forzaungdom.se  

Stöd till ensamkommande unga i åldern 16 och uppåt. Erbjuder fritidsaktiviteter och arbetar för 

att öka förståelsen för hur livet i Sverige fungerar. Kan besöka gymnasieskolor, fritidshem och 

föräldramöten samt hjälpa elever som vill engagera sig i ungdomscoachning för 

ensamkommande unga. 

 

 

mailto:helsingborg@ungakris.se
http://www.ungakris.se/
mailto:naim@forzaungdom.se
mailto:gyltene@forzaungdom.se
http://www.forzaungdom.se/

