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At det er tilladt at være ryger på Tjele Efterskole på en sådan måde, at det ikke er til gene og skade for andre end 
den rygende selv. At rygningen foregår udendøre og kun på to forskellige områder med rygeskure, uden for 
skolens matrikel.

Skolen vil ikke forbyde elever at ryge, og kan ikke håndhæve et eventuelt forbud fra forældrenes side. Forældre 
orienteres når vi bliver bekendt med at en elev ryger. Rygende elever indkvarteres i bygninger tæt på de tilladte 
rygesteder. Skolen har ved skolestart maksimum 20 ryger pladser. Skolen anerkender den positive sociale og 
kulturelle adfærd som rygere udviser, idet rygere er åbne for andre, imødekommende, kan stresse af og hvile i 
nuet – adfærd der ville blive højt værdsat, hvis ikke rygningen skadede rygeren, bevirkede skader pga. passiv 
rygning og medførte ”griseri” ved rygestederne.
Hvis der ryges inden døre, er det ikke blot en overtrædelse skolens ordensregler, men en forringelses af de andre 
elevers indeklima og dermed trivsel, og vil derfor blive mødt med en kraftig reaktion fra skolens side.

Tjele Efterskole har over flere år tilbudt rygestopkurser af forskellig varighed og koncept. Forskellige former for 
forbud og restriktioner, samt bortvisning har været forsøgt. Intet af dette har haft virkning, og rygestop synes 
således kun at virke når den enkelte tager ansvar derfor. Tjele Efterskole fastholder derfor familiens ansvar for at 
den unge ryger. Med 27% rygere i en ungdomsårgang mellem 13 og 21 år, vil Tjele Efterskole ikke påtage sig 
ansvaret for at forbyde de unge at ryge.

At rygning ikke kriminaliserer de unge, og at de udøver deres last på en måde der ikke generer andre.

Der er mange nikotin præparater på markedet, og der synes at være en begrundet mistanke om, at disse 
præparater blot tilføjer andre skader på rygeren. Tjele Efterskole går således ikke ind for indtagelse af nikotin, 
hverken som plaster og tyggegummi, eller som e-cigaretter. E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter.

Samtale og anerkendelse.
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