2013-00-00

INBJUDAN

SKOLOR MOT KNARK
- för en narkotika fri skola
Till:
Barn och utbildningsnämnd/motsvarande
Barn utbildningschef/motsvarande
Rektorer/skolledare
Elevhälsovården
Socialtjänsten
Polisen
Övrigt intresserade

Det är allmänt känt att det förekommer narkotika på våra högstadie- och
gymnasieskolor runt om i länet. Vi kan i den senaste drogvaneundersökningen se att
gymnasieelever i allt större utsträckning har prövat narkotika och att tillgången till
narkotika är stor. Att skolan skulle vara en marknadsplats för narkotika är alltså ingen
överdrift. Därför tar vi under 2013 initiativet till ”Skolor mot knark – för en narkotika fri
skola” i samarbete med Riksförbundet narkotika fritt samhälle (RNS) och
Centralförbundet för narkotikaupplysning (CAN). Det gör vi för att öka kunskaperna
om cannabis och dess effekter, men också för att elever och personal ska kunna
känna sig säkra och trygga i skolan som arbetsmiljö.
Mot den bakgrunden vill vi nu bjuda in till ett seminarium om en narkotikafri skola.
» Datum:
» Tid: 08.30 - 15.30
» Plats:

Program:

08.30 – 08.40 Inledning
08.40 - 09.30 Myter om Cannabis
Pelle Olsson, sjuksköterska, journalist och författare till bland annat faktahäftet 8
myter om cannabis
09.45 - 11.00 Cannabis påverkan på studieresultat och arbetsmiljö
Staffan Hübinette, Lärare socialpedagogik och författare till boken Narkotika fri skola
3.0
11.00 – 12.00 Handlingsplaner och drogtester - vad får, kan och bör skolan göra?
Staffan Hübinette
12.00 – 13.00 Lunch betalas av deltagarna
13.00 -13.45 Säkra mätmetoder för drogtest!
Alf Lerner distriktsläkare och verksamhetsansvarig Åre Hälsocentral
13.45 – 14.00 Fika
14.00 – 15.15 Hur kan vi certifiera en narkotika fri skola?
Clas Hellsén, Revisionsledare SK certifiering AB
15.15 – 15.30 Hur går vi nu vidare?
Thomas Andersson Alkohol och narkotikapolitisk samordnare, Regionförbundet
Jämtland län
För övriga frågor:
Thomas Andersson 070-697 64 50 thomas.andersson@regionjamtland.se
Konferensen är kostnadsfri. Deltagarna står själva för lunch
Anmälan till:

Välkomna!

I samarbete med

