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Røykfritt Rakkestad for barn og unge
Hensikten er å sørge for røykfrie miljøer for barn og unge i Rakkestad og
derigjennom føre til røykfrie barn og unge.
- Minst 90% av elevene ved ungdomsskolen deltar i VRF
- Minst 10 røykende foreldre på hver klassetrinn deltar i ”røykfrie foreldre”
sammen med sin ungdom
- Røykfritt inne og ute i alle barnehager, skoler og kommunale bygninger/
kommunale virksomheter i Rakkestad.
- Røykfritt inne der barn under 18 år oppholder seg (hjem, biler mv.)
- Røykfrie ledere/ trenere i barne- og ungdomsarbeid.
Et prosjekt over 2 år som samler de unge og deres nærmeste påvirkere
(foreldrerepr. lærer, klubbleder, helsesøster) for å danne en motkultur mot
røyking og gode forbilder i barna og de unges miljøer. Virkemidler gjennom
logobruk, profileringsartikler, informasjon, kurs, oppfølging av lovverk,
tilsyn m.v.
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Folkehelsekoordinator er prosjektleder, gruppa møtes på ungdomsskolen en
gang i måneden fram til våren 2004, arbeidet rapporteres til arbeidsgruppa
”Sunne Rakkestad” og Folkehelseforum samt Fylkeslegen i forhold til
tilskuddsmidler (15.000 i 2002).
Rakkestad kommune har ”adoptert” prosjektet ”Røykfritt Tveit” i
Kristiansand (beskrives i deres brosjyre). Utfordringene knytter seg mest til
ungdomsskolens uteområde, de voksnes røykevaner (skole, ungdomsklubb,
kulturhus m.fl.) og de unges valg i overgangen fra 9. til 10 klasse.
Forskrift om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager.
Tobakkskadeloven. Dispensasjonsreglene ved spisesteder.
Kommunedelplan for folkehelse vedtatt av kommunestyret. Prosjektet er en
oppfølging av denne samt et tiltak inn mot Sunne Østfold.
Handlingsplan for røykfrie skoler i Østfold.
VRF gir hvert år en oversikt over røykfrihet blant elevene i u.skolen.
Anonyme spørreskjemaer til foreldrene vil være en mulig måling av deres
engasjement for egen røykfrihet.
Langsiktige målinger av helse/ uhelse er ikke lagt inn i prosjektet.
Prosjektbeskrivelse som bakgrunn for søknad om tilskudd. Brosjyre fra
Røykfritt Tveit.
www.tobakk.no og www.forebygging.no og www.sluk.net
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