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Humlebo Børnehaves rygepolitik! 
 

Formålet med en rygepolitik er, at sikre at alle ansatte færdes i et røgfrit 

arbejdsmiljø uden gener og sundhedsfarer ved passiv rygning.  

Rygepolitikken skal desuden medvirke til at fremme ikke – rygerkulturen.  

Rygepolitikken i Humlebo børnehave omhandler, derfor følgende regler: 

• At følge lovgivningen, som er vedlagt for daginstitutioner og som kan findes på 

www.rygelovgivningen.dk. 

• Rygning foregår udenfor Humlebo’s matrikel. Denne lov er vedtaget 1. august 

2012. se vedlagt lovgivning. 

• Ingen i institutionen udsættes for passiv rygning. 

• Det ikke tilladt at ryge inde i institutionen eller ude, hverken ved møder, 

samtaler, arrangementer, fester m.m. Dette gælder for personale, forældre, 

håndværkere og andre, der måtte benytte institutionen både i åbningstid, men 

også efter åbningstid.  

• Rygere, der gerne vil holde op med at ryge eller begrænse deres rygning, får 

støtte og hjælp til at gennemføre et rygestop kursus. Dette vil være muligt at 

få igennem Faxe Kommune.  

• Brug af E-cigaretter foregår på samme måde, som en almindelig cigaret i 

henhold til faxe kommunes lovgivning.  

 

Hvad indebærer rygepolitikken så i praksis? 

Det ikke tilladt at ryge i bygningen og det er lederens ansvar, dette bliver overholdt, 

ligeså vel som lederen har ansvaret for at rygepolitikken fungerer til dagligt. Det er 

også lederen, der står for at disse aftaler bliver overholdt og tager konsekvens hvis 

ikke. 

Der er mulighed for at ryge i det fri, med mindre, det i strid med den gældende 

lovgivning eller hvor det er synligt for børnene. Rygningen skal være så begrænset, 

som muligt og skal foregå i et omfang og på tidspunkter, hvor det ikke er til gene for 

udførelsen af det daglige arbejde. Vurderingen af dette foretages lokalt.  

Institutionen søger for, der er skraldespand til rådighed, som skal bruges til skodder, 

så disse ikke ender op tilgængeligt for børnene.  

Mulighed for at få mere at vide om tobaksrygning eller rygestop så kontakt: 

Faxe kommune 

Frederiksgade 9, 4690 Haslev. 

www.faxekommune.dk tlf.nr. 56 20 30 00   
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lov om røgfri miljøer 6 - 6 – 07 

Folketinget har ved lov vedtaget: 

§1 formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge 

sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan 

udsættes for passiv rygning. 

§4 i lokaliteter m.v. der er omfattet af loven, er der ikke tilladt at ryge indendørs 

medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser. 

§5 den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være 

tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. 

Stk. 2 rygepolitikken skal som minimum indeholde: 

1) oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen. 

2) Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik. 

§6 Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. §4. 

Stk. 2 det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene 

tjener som arbejdsplads for en person ad gangen. 

Stk. 3 det kan besluttes at indrette ryge rum og rygekabiner, hvor rygning kan finde 

sted.  

§7 På børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget 

børn og unge under 16 år er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på 

institutionens område.  

Stk. 2 for daginstitutioner, opholdsteder, kostskoler, efterskoler og lign., der 

fortrinsvis har optaget unge 15-16 års alderen og derover og som også fungerer som 

bolig for de unge ryger i ryge rum og på deres eget værelse.  

§8 for personer, der ikke er omfatter af §7, er det ikke tilladt at ryge på 

institutionens udendørs arealer, hvor børn og unge færdes. 

Stk.2 det kan besluttes at indrette ryge rum, hvor de pågældende kan ryge.  

§23 arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyren og forpagteren skal sørge 

for, at rygningen kun sker i overensstemmelse med reglerne i denne lov.  

§25 en lønmodtagers overtrædelse af rygeforbuddet på arbejdspladsen behandles 

efter de regler, der gælder for den pågældende lønmodtagers ansættelsesforhold i 

øvrigt.  

§26 med bøde straffes den, der overtræder §5. 
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