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16. november 2015 

 

Rygepolitik i  

dagtilbud Sydvest 

 
På baggrund af Byrådets beslutning: 

 

 Rygning er en privat sag og må derfor ikke foregå i  

arbejdstiden 

 Det vil ikke fremover være tilladt at ryge i bygninger og  

biler, der anvendes til kommunalt formål 

 Den enkelte arbejdsplads sikrer, at der eksisterer 

udendørs rygemuligheder 

 Randers Kommune tilbyder gratis rygestopkurser til 

ansatte, der ønsker at holde op med at ryge 

 

Gælder følgende i dagtilbud Sydvest: 

 

 Ingen medarbejdere må gå fra arbejdet for at ryge 

 Da man ikke har fleksibel arbejdstid, er det ikke 

relevant at have udendørs rygefaciliteter 

 Alle børnehavers lokaler og udendørs arealer er fri for  

rygning 

 Dagtilbuddet vil være medarbejdere behjælpelig med at  

arrangere rygestopkursus, hvis et sådant er ønsket 

 Denne rygepolitik tages op, når der er behov for 

ændringer 

 Medarbejdere kan anmode om mulighed for at ryge i 

selvbetalt tid. Det er op til ledelsens vurdering, om 

dette kan lade sig gøre uden at den primære opgave 

tilsidesættes. Der vil i givet fald være tale om, at 

medarbejderen får en længere arbejdsuge med indlagte 

muligheder for at forlade matriklen. Konkret kan man selv 

betale 15 minutter af de 29 minutters frokost, hvor man 

så må forlade arbejdspladsen for at ryge 

 Hverken børn, forældre eller medarbejdere skal kunne se 

en ansat der ryger. Vi er rollemodeller! 

 Vi vil ikke have affald fra rygning liggende rundt 

omkring vores matrikler – Ryd op efter rygning!! 

 

Forældrenes forhold: 

 

 Alle afdelingers lokaler og udendørs arealer er fri for  

rygning 

Randers Kommune 

Dagtilbud Sydvest 

    



 

Dette gælder også, når vi er på besøg i private hjem. 

 

 

Denne politik gælder også E-cigaretter og lignende. 

 


