
	   -‐	  	  ANTa	  utmaningen	  

Om	  hur	  skolans	  ANT-‐arbete	  verkligen	  kan	  gör	  skillnad	  
Samhället	  har	  stora	  förväntningar	  på	  skolan	  när	  det	  gäller	  att	  arbeta	  drogförebyggande.	  Skolan	  har	  genom	  sina	  
styrdokument	  ett	  förebyggande	  ANT-‐uppdrag	  (ANT	  =	  Alkohol,	  Narkotika,	  Tobak).	  Och	  skolan	  är	  efter	  hemmet	  
den	  viktigaste	  påverkansfaktorn	  när	  det	  gäller	  barns-‐	  och	  ungas	  inställning	  till	  och	  val	  av	  livsstil	  och	  
levnadsvanor.	  Skolan	  kan	  genom	  sitt	  förhållningssätt,	  sin	  undervisning	  och	  genom	  samverkan	  med	  andra	  
aktörer	  spela	  en	  viktig	  och	  avgörande	  roll	  för	  sina	  elevers	  framtida	  livsstilsval.	  	  

Föreläsningen	  –	  ANTa	  utmaningen	  –	  vänder	  sig	  till	  skolpersonal	  i	  grund-‐	  och	  gymnasieskolan.	  Föreläsningen	  
utgår	  från	  forskningsbaserad	  kunskap	  om	  ANT-‐förebyggande	  arbete	  i	  skolan	  och	  andra	  ungdomsarenor.	  
Föreläsningen	  ger	  inspiration	  och	  verktyg	  att	  utveckla	  Er	  skolas	  arbete	  med	  ANT-‐uppdraget.	  	  Ett	  arbete	  som	  i	  
förlängningen	  visat	  sig	  stärka	  hela	  skolans	  verksamhet	  och	  därigenom	  ökar	  skolans	  möjligheter	  till	  att	  uppnå	  
måluppfyllelse.	  	  	  

Föreläsare	  är	  Niklas	  Odén	  som	  har	  närmare	  20-‐års	  erfarenhet	  av	  ANT-‐arbete	  i	  skolan	  och	  andra	  
ungdomsmiljöer.	  Niklas	  har	  skrivit	  ett	  antal	  skolhandledningsmaterial	  om	  ANT-‐arbete	  samt	  anlitats	  av	  
Statens	  Folkhälsoinstitut	  och	  nu	  senast	  som	  ANT-‐expert	  av	  Skolverket,	  inom	  ramen	  för	  Skolverkets	  
regeringsuppdrag	  –	  att	  utveckla	  skolans	  ANTD-‐undervisning.	  	  

Föreläsningarna	  kan	  anpassas	  innehålls-‐	  och	  tidsmässigt	  utefter	  era	  önskemål.	  Det	  finns	  även	  möjlighet	  att	  
boka	  föreläsningen	  –	  ANTa	  utmaningen!	  –	  som	  ett	  föreläsningspaket	  med	  tre	  olika	  föreläsningar.	  En	  för	  
skolpersonal,	  en	  för	  elever	  och	  slutligen	  en	  för	  föräldrar.	  	  	  

ANTa	  utmaningen!	  Föreläsare	  Niklas	  Odén	  

-‐ Ungdom	  och	  ANT	  –	  utveckling	  och	  samhällsperspektiv	  
-‐ Skolans	  ANT-‐uppdrag	  enligt	  styrdokumenten	  
-‐ Forskning	  och	  beprövad	  erfarenhet	  om	  skolans	  möjligheter	  i	  ANT-‐arbetet.	  
-‐ Komponenter	  och	  verktyg	  för	  ett	  ANT-‐förebyggande	  skolarbete	  som	  har	  effekt.	  	  

För	  bokning	  och	  offertförfrågan	  kontakta	  Niklas	  Odén	  070	  637	  05	  02	  
alternativt	  niklas@skoluppdraget.se	  	  


