Cannabis - forskning, argument och prevention
Länsstyrelsen Gävleborg genomför i samarbete med Tollare folkhögskolas
socialpedagogiska program och RIF, Riksförbundet för fältarbetare en utbildning
kring cannabis våren 2020. Syftet är att ge dig som deltar kunskap och verktyg för
att bättre kunna möta och samtala med ungdomar om cannabis och bättre kunna
bidra till att utveckla det lokala förebyggande arbetet.
Utbildningen är på distans med tre träffar på sammanlagt fyra dagar. Mellan träffarna ska

du som deltar arbeta med litteratur och uppgifter individuellt och i grupp. Kommunikation
mellan deltagare och kursledare sker digitalt.

Träff 1: 22 - 23 januari 2020 (kl 9.00-16.00)

Träff 2: 20 februari 2020 (kl 9.00-16.00)



Resa i marijuanaland – en trendspaning i
legaliseringens spår – USA, Kanada, Sverige



HAP-programmet (Kompassen)





Cannabis – vad säger forskningen? (Pelle
Olsson)

Introduktion om skolan som förebyggande
arena och lokal samverkan



Material och metoder



Argument och argumentationsanalys



Drogvanor – metod för lokal kartläggning och
analys

Träff 3: 19 mars 2020 (kl 9.00-16.00)


Skolans förebyggande arbete (Drogfri skola)



Lokalt förebyggande arbete och samverkan
(Länsstyrelsen Gävleborg)

Lokal: Träffarna är på Gävle slott.
Kursledare: Staffan Hübinette, lärare vid Tollare folkhögskola (utsedd av CAN till Årets förebyggare
2017) och Charlie Sanrell, lärare vid Tollare folkhögskola.
Föreläsare: Pelle Olsson, sjuksköterska, journalist och författare

Litteratur
Big Marijuana, Pelle Olsson. Fri förlag, 2018.
8 myter om cannabis 3.0, Pelle Olsson. RNS 2018.
Vägar till en narkotikafri skola, Staffan Hübinette. Norstedts Juridik 2019.
Det tillkommer också digitalt material som artiklar, rapporter, videor och webbaserat
utbildningsmaterial.

Kostnader
Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur och fika vid träffarna ingår.
Lunch, resor och eventuellt logi bekostas av deltagarna.

Utbildningsbevis
Vid genomförd utbildning får du ett utbildningsbevis. För att få utbildningsbeviset krävs att du deltar
på samtliga träffar och genomför uppgifterna som ingår i utbildningen mellan träffarna.

Anmälan
Ansök till utbildningen görs till Länsstyrelsens webbplats. Vid fler ansökningar än platser kommer ett
urval att ske för att få en bra spridning mellan olika kommuner och verksamheter.
Ansök här

https://www.lansstyrelsen.se/5.11a2cbf716d6c8f9f74cd92.html
Sista anmälningsdag är 10 januari 2020.
Vi återkommer med svar om antagning efter sista anmälningsdag.

Praktisk information kontakta Maria Donnerstål på maria.donnerstal@lansstyrelsen.se
Frågor eller information om kursen Maila Staffan Hübinette på staffan.hubinette@tollare.org

Arrangör

i samarbete med

