
Omfattning 
Kursen omfattar 17 veckor på kvartsfart med 
två träffar på Tollare folkhögskola i Nacka om 
tre plus två dagar, däremellan uppgifter och 
distansarbete. 

Innehåll 
Kursen innehåller följande teman och 
moment:
• Begrepp och preventionsteori.
• Drogvanor och metod för drogvaneun-

dersökningar.
• Kartläggning och analys.
• Alkohol- och narkotikapolitikens

utveckling.
• Cannabistrenden – internationell utblick

och svensk debatt.
• ANDT-strategi och ANDT-arbete i Sve-

rige med fokus på lokal prevention och
skola.

• Myndighetssamverkan inom ANDT.

Kurstillfällen 
16-18 mars 2020
4-5 juni 2020

Målgrupp 
Anställda och/eller förtroendevalda i civil-
samhället som jobbar med eller i anslut-
ning till ANDT-frågor; Tjänstepersoner 
inom kommunala verksamheter som berör 
ANDT-frågor såsom fritidsverksamheter, fri-
tidsgårdar, hälsoteam, kultur- och fritidsför-
valtningar, skolor, socialtjänsten med flera. 

Mål 
Grundläggande kunskaper och förståelse för 
arbetet inom ANDT-området. Målsättning-
en är att deltagaren ska kunna pröva sina 
kunskaper i sin praktiska verklighet under 
kursperioden. 

Lärprocessen har folkbildningens pedagogik 
som grund, här får den enskilda deltagaren 
både ökad kunskap och möjlighet till reflex-
ion kring sin egen roll i det dagliga arbetet.

Kostnad 
Kostnader för kursen är 1 800 kr. Det täcker 
kostnaden för mat och material. Undervis-
ningen är kostnadsfri. Kursdeltagaren bokar 
och betalar själv för resa och logi. Logi finns 
på Tollare folkhögskola: tollare.org/konfe-
rens-boende/konferenspriser. Reception: 
08-505 686 00

Ansökan 
För mer information och anmälan kontakta 
Daniel Carlryd på daniel.carlryd@can.se.

Du ansöker genom att skriva en kort beskriv-
ning av varför du är intresserad av att gå den 
här kursen, ett par meningar räcker. Sista 
ansökningsdag är den 6 mars 2020.

Ange också eventuell kostallergier. Anmälan 
är bindande. Vid avbokning senare än två 
veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Grundkurs i ANDT-frågor
Kursen vänder sig till personer i civilsamhället som arbetar med eller i an-
slutning till ANDT-frågorna samt till kommunala tjänstepersoner. Kursen ges 
av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i samarbete 
med Tollare folkhögskola.
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