Inbjudan

Östgötapiloten
- för kunskap och verktyg att arbeta med narkotikafrågan i skolan
Skolpersonal har de senaste åren uttryckt en ökad oro för narkotikasituationen bland våra ungdomar.
För att möta behovet har Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med länets kommuner sedan 2016
anordnat kostnadsfria utbildningar för skolpersonal.
Utbildningen består av fyra tillfällen och syftar till att ge kunskap och verktyg för att
deltagarna ska kunna känna sig trygga i att möta vårdnadshavare och ungdomar i ANDT-frågor
(Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) och att bedriva undervisning inom området.

För att detta ska bli effektivt och hållbart krävs:
•
•
•

Stöd från ledningen
Långsiktigt arbete där kunskapen sprids till hela personalgruppen
Nyckelpersoner som för processen framåt

Målgrupp och krav för deltagande i utbildningen:
•

Minst två deltagare per skola varav minst en pedagog

Inbjudan

Datum och tid
•
•
•
•

Måndagen den 21 september klockan 13.00 – 16.30
Tisdagen den 6 oktober klockan 13.00 – 16.30
Onsdagen den 21 oktober klockan 13.00 – 16.30
Tisdagen den 3 november klockan 13.00 – 16.30

Plats
Rådhuset, Norrköping

Anmälan görs senast den 11 september 2020. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. För
anmälan, ytterligare information och kontaktuppgifter, se kalendern på Länsstyrelsen Östergötlands
webbplats, eller klicka här för att komma till kalendern.
Vid frågor kontakta Viveca Andersson, samordnare folkhälsa
viveca.andersson@lansstyrelsen.se, 010-223 57 73

Varmt välkommen med din anmälan!
Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med länets kommuner

Inbjudan

Program
Måndag 21 september 2020, 13.00 – 16.30
Inledning
Brainstorm – vad vet ni om cannabis/narkotika?
Bakgrund och erfarenheter
Skolans roll och risk- och skyddsfaktorer, ANDT i
undervisningen och läroplanens koppling till
ANDT
Cannabis och unga, hjärnan och nervsystemet
Sammanfattning och avslutning med presentation
av hemuppgift

Tisdag 6 oktober 2020, 13.00 – 16.30
Inledning med tillbakablick och diskussion
Litteraturgenomgång
Samtalsövning
Grupparbete: Genomgång av lektionsplaneringar
Sammanfattning och avslutning

Onsdag 21 oktober 2020, 13.00 – 16.30
Inledning med tillbakablick
Vid oro, vilket stöd finns?
Källkritik
Grupparbete: Skapa en arbetsgång och innehåll
utifrån ANDT på schemat
Sammanfattning 0ch avslutning

Tisdag 3 november 2020, 13.00 – 16.30
Inledning
Preventionskunskap, risk- och skyddsfaktorer
Presentation av material
Grupparbete
Avslutning och utvärdering

