Tillsammans
Pressmeddelande

9 februari 2018

Personal inom Kultur- och fritidsförvaltningen i
Hallstahammar deltar i värdegrundsutbildning
Cirka 30 personer av personalen inom Kultur- och fritidsförvaltningen i
Hallstahammars kommun kommer i mitten av mars 2018 att delta i en
värdegrundsutbildning vid namn Tillsammans – Lions Quest.
Det är Stiftelsen Lions Quest som anordnar denna utbildning i samarbete med Kultur- och
fritidschefen Sven-Olof Juvas. Utbildningen handlar bland annat om samarbete, kommunikation,
konflikthantering samt att säga nej till droger, alkohol och mobbning.
Lions klubbar i Hallstahammar och Kolbäck har tagit initiativet till denna utbildning och så här säger
Sven-Olof Juvas om de kommande utbildningsdagarna.
-

Jag sätter stort värde i detta samarbete och hoppas genom denna utbildning kunna stärka vårt
långsiktiga värdegrundsarbete med barn och unga i Hallstahammars kommun. Då vi inom
kultur- och fritidsförvaltningen har ett nära och vardagligt samarbete med våra grundskolor (i
synnerhet genom vår kulturskolas verksamhet) är vår förhoppning att denna utbildning ska
ytterligare stärka samarbetet med skolledning, lärare och elever kring värdegrundsfrågorna.
Min förhoppning är också att vi genom olika estetiska verktyg som film, musik och dans ska
kunna utarbeta modeller/metoder som ger goda förutsättningar för ett lustfyllt lärande kring
detta viktiga arbete.

Lions Quests Tillsammans-utbildningar syftar till att vidareutbilda lärare, annan skolpersonal och
idrottsledare inom området barns värdegrund och relationer samt genom förebyggande insatser lära
barnen att säga nej till våld, alkohol, droger och mobbning. Efter genomförd utbildning använder
lärarna och idrottsledarna dessa kunskaper i sin dagliga undervisning.
Lions Quest – Tillsammans är hjälporganisationen Lions långsiktiga och förebyggande satsning på
barn och ungdomar i Sverige. Tillsammans-utbildningarna erbjuder vidareutbildning för lärare,
föräldrar, skolpersonal samt barn- och ungdomsledare.
Programmet har funnits i Sverige sedan 1987 och drygt 32 000 lärare, övrig personal och idrottsledare
har deltagit i utbildningarna. Mer information på www.lions-quest.se.
Lions är en global frivilligorganisation med 1,4 miljoner medlemmar i 45 000 klubbar runtom i
världen och 11 000 medlemmar i 425 klubbar i Sverige. Mer information på www.lions.se.
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