
Inbjudan till workshop 
Tobaksfri skoltid- varför och hur?

Vi vill med den här workshopen stärka länets arbete med att få en en tobaksfri 
miljö i länets alla skolor. Vi tänker oss att dagen ska inspirera och stödja 

fortsatta insatser för barnets rätt i tobaksfrågan men också öka kunskaperna 
om hur barnkonventionen kan tillämpas i ämnet. Dessutom koras  

vinnarna i tävlingen ”Hejdå tobak på vår skola”!

Ämnet är aktuellt, inte minst med tanke på att Sveriges regering och över 
hundra andra aktörer ställer sig bakom intentionerna i  

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. 

Inbjudan är riktad till dig som 
• arbetar med elevhälsa på en skola
• arbetar i ledningsfunktion på en skola
• är förtroendevald med uppdrag kopplade till barn- och ungdomsfrågor
• har uppdrag inom social hållbarhet, barnrättsfrågor eller folkhälsa i övrigt 
• har ett samverkansuppdrag eller ett engagemang i idéburen sektor som kan 

kopplas till Tobaksfri skoltid.  

Anmäl dig via e-post till gustav.aspengren@lansstyrelsen.se eller  
tfn 010-223 33 96. Sista anmälningsdag är 10 maj.

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder alla på lunch och fika. Meddela om du 
önskar specialkost. Deltagarantalet är begränsat.

Workshopen arrangeras av Länsstyrelsen i Uppsala län i nära samverkan med 
Regionförbundet Uppsala län, länets kommuner, Landstingets verksamhet Hälsoäventyret 

samt Yrkesföreningar mot tobak och Barnombudsmannen i Uppsala. 

31 maj 2016,  kl. 09.00-13.00 på  
Hotel Linné , Skolgatan 45 , Uppsala

Välkommen!

Program 

09.00 Välkomna
• Uppsala läns nya avsiktsförklaring 

för tobaksfri skoltid - Johan Edstav, 
ordförande Regionförbundets styrelse

• En tobaksfri skoltid i Uppsala län en 
del i i regeringens nationella ANDT-
strategi, Anna Haid – ANDT-samordnare 
Länsstyrelsen 

• Barnets röst i tobaksfrågan – Margareta 
Pantzar, psykolog, Yrkesföreningar mot 
tobak och Lisa Sköld, verksamhetschef, 
Barnombudsmannen Uppsala 

• Tobakslagen – en skyddslag! Om 
regelverket kring tobaksbruk i skolmiljön 
-Martin Coborn, tillsynshandläggare 
Tobakslagen Länsstyrelsen Uppsala län

• Vad är skolans möjligheter att göra ett 
bra tobaksförebyggande arbete? Hur 
ser unga på tobaksfrågan och hur kan de 
involveras? Carina Hesse Bolin, enhetschef 
-Hälsoäventyret, Landstinget Uppsala län

• Hejdå tobak på vår skola – prisutdelning 
av länsråd Johan von Knorring och Johan 
Edstav. De vinnande skolorna i länets  
tävling ger en bild av sitt arbete. 
Inför framtiden – Johan von Knorring

12.15 Gemensam lunch 


