En kort presentation
Hem och Skola

Hem och Skola, RHS, är en organisation som har funnits och verkat sedan 1892. Vi arbetar för barnens bästa genom att
stärka banden mellan hemmet och skolan. Vi arbetar även med att stärka föräldrarnas engagemang och inflytande i
skolorna, samt att vi samordnar insatser och frågor som berör en eller flera skolor.

Kampanjen Rökfri Ungdom
Tobak är ett gigantiskt hälsoproblem i Sverige. Över 50 barn och ungdomar provar/börjar röka
eller snusa varje dag. Det här är en trend som måste brytas! Vi vill att våra barn och ungdomar ska förbli tobaksfria så därför startade vi i januari 2005, kampanjen Rökfri ungdom.

Ett unikt arbetsmaterial - helt kostnadsfritt - till våra skolor
Kampanjen, Rökfri Ungdom, omfattar ett unikt arbetsmaterial som vi tack vare företagens
stöd - helt kostnadsfritt - kan distribuera till samtliga mellanstadieskolor i landet, såväl
fristående som kommunala.

Peter

Forsberg

Kampanjmaterialet består bl.a. av elevfoldrar, faktainformation till lärare, information till skolsköterskor men även information som vi
riktar direkt till föräldrarna. Därtill, ingår en av Sveriges största enkätundersökningar om tobaksanvändning bland elever i årskurs 5, 6 och 8, där utvärderingen är värdefull, och framför allt vägledande, i vårt fortsatta arbete.
Elevernas arbetsfoldrar samt enkätundersökningar har en tuff och ungdomlig layout/upplägg med ett språk som tilltalar våra barn.
I materialet försöker vi främst fokusera på attitydförändring där vi bl.a. genom gruppdiskussioner och frågeställningar om ställningstagande, moral,
grupptryck, attityd - verkar för att barnen ska tycka att det är ”häftigt” att
säga Nej till tobak.

Det är tufft att vara smart
Det är smart att vara rökfri

Dessutom ingår affischer på flera av ungdomarnas ”idoler”. Många kända
personer, bl.a. Peter ”Foppa” Forsberg och Carolina Klüft - tycker att arbetet
mot tobaksanvändning bland barn och ungdomar är viktigt - och vill på detta sätt backa upp oss i vårt arbete.
Att barnens idoler nu pryder klassrummen i Sverige med ett rökfritt budskap är mycket bra - och vi är naturligtvis
oerhört tacksamma för deras stöd.

Även Du som företagare är viktig!
Kampanjer får stor uppmärksamhet och har stark genomslagskraft. Vår ambition är att skapa debatt runt ämnet
barn och tobak. Vi vill få människor att engagera sig och vi vill få politiker att inse vikten av att snabbare insatser
görs. Utredning på utredning i ämnet ger små resultat, det som behövs är snabba tag där man går från ord till
handling. Riksförbundet Hem och Skola kan nu, tack vare stödet från Dig som företagare, arbeta med kraft mot
tobaksanvändning bland barn och ungdomar. Återigen - Tack till Dig som företagare för ditt stöd!

Besök gärna vår hemsida www.hemoskola.se

Rökfri Ungdom
”Kampanjen Rökfri Ungdom (RFU) drivs i regi av Riksförbundet Hem och Skola med målsättning att våra barn och ungdomar ska förbli rökfria.
Kampanjen tillhandahåller ett unikt kampanj- och studiematerial, helt kostnadsfritt, till samtliga mellanstadieskolor i landet.”

www.hemoskola.se

Tel. 019-20 57 80, Fax. 019-27 05 12
Org. nr. 802008-5182

