Inbjudan till utbildningen

Nordiska Nykterhetsakademin 2.0

2019/20

Du har blivit särskilt utvald som en av 20 deltagare. Därför får du denna
inbjudan till Nordiska Nykterhetsakademin 2.0 som pågår från april
2019 till våren 2020.
Deltagarna kommer från hela Norden och utbildningen arrangeras av
NGR – Nordiska Godtemplarrådet – genom projektbidrag från Stiftelsen
Ansvar För Framtiden. Ingen kan själv söka till denna utbildning utan du
väljs ut som deltagare från någon av Nordiska Godtemplarrådets medlemsorganisationer.
Utbildningen genomförs i samverkan med IOGT-NTO:s båda folkhögskolor
Tollare och Wendelsberg och består av tre fysiska träffar där deltagarna
möts från torsdag lunch - söndag lunch. Mellan dessa fysiska möten
kommer deltagarna att få med sig praktiska hemuppgifter från den
senaste träffen att utföra på sin hemmaplan.
Utöver detta genomförs ett uppföljningsmöte mellan varje fysisk träff och
detta sker genom videokonferensen Lifesize som alla deltagare får egen
inloggning till.

1.
2.
3.

Fysiska möten. Vi möts tre helger torsdag-söndag. Start sker
efter lunch så att förmiddagen kan användas till att resa.
Mellan de fysiska träffarna möts vi en gång via videokonferensen
Lifesize och har då möjlighet att återrapportera erfarenheter
från hemuppgifterna och lägga grunden för kommande träff.
Under kursen bedriver du ett eget arbete på hemmaplan som
innebär att du har praktisk möjlighet att testa de kunskaper
du har med dig från föregående träff.

Nykterhetsakademin 2.0 - En utbildning i tre block
Kurshelg 1
Wendelsbergs Folkhögskola Mölnlycke 25-28 april 2019
Fokus för denna träff kommer vara folkrörelser och samhällsutveckling,
organisation och opinionsbildning. Vi kommer bland annat att få möta
den svenska forskaren Johan von Essen och ta del av hans forskning
om engagemang.

Kurshelg 2
Haraldsheim, Oslo 24-27 oktober 2019
En träff där inriktningen är alkoholpolitik. Vi har i Norden gemensamma
utmaningar, inte minst kring hoten mot våra detaljhandelsmonopol
för alkohol. Vi kommer att få ta del av aktuell forskning, lära oss allt
om alkoholpolitikens grunder och prata om aktuella alkoholpolitiska
utmaningar. Vi kommer också att träna på argumentationsteknik och
hur man tar en debatt.

Kurshelg 3
Finland vinter/vår 2020 (tid och plats bestäms gemensamt vid första träffen)
Tredje och sista träffen handlar om narkotikapolitik; forskning,
trendspaning, aktuell debatt om avkriminalisering, legalisering och
restriktiv narkotikapolitik. Vår programledare Staffan Hübinette
kommer att ge oss en inblick i vad som händer i legaliseringens
kölvatten med konkreta exempel bland annat från Colorado, USA.

Kursledning
Kursen kommer att ledas av Staffan Hübinette från Tollare Folkhögskola.
Tollare folkhögskola är kursanordnare.

Deltagare
Kursen består av 20 deltagare som rekryteras i samverkan med berörd
organisation vilken svarar för respektive kursdeltagares kursavgift.

Kursavgift
Deltagaravgiften är 10 000 sek/person. Avgiften är subventionerad
då den totala kostnaden för varje deltagare är ca 35 000 sek.

Subventionering av kursavgift
Deltagare från de ungdomsorganisationer som blev medlemmar i
NGR vid representantskapsmötet 2018 i Reykjavik kan genom en
enkel ansökan få hela avgiften betald genom NGR:s ungdomsfond.

Resor
Kostnaden för resor betalas av NGR upp till ett maxbelopp av 10 000
sek/person för resa med billigaste färdsätt.

Pedagogik
Kursinnehållet påverkas i hög grad av dem som deltar i kursen.
Deltagarnas erfarenheter och intressen är en viktig del av kursens
utformning. Vid varje samling kommer det in föreläsare som delger
forskning och annan kunskap som deltagaren sen får bearbeta genom
egna reflektioner enskilt och i grupp.

Eget utvecklingsarbete
Mellan varje kurshelg kommer du som deltagare att få med dig hemuppgifter som har direkt koppling till kursinnehållet. Det kan vara att
skriva debattartiklar, insändare eller bedriva någon annan form av
utvecklings eller påverkansarbete. Som deltagare sätter du upp ett
mål för din egen utveckling och ett mål för din organisations utveckling.
Vad du vill utveckla och arbeta med bygger delvis på dina egna intressen.
Arbetet kan med fördel ske i samverkan med annan kursdeltagare.

Frågor
Du kan ringa Staffan Hübinette på +46 708658225 eller skicka e-post
till: staffan.hubinette@tollare.org

Anmälan
Din anmälan sänder du snarast möjligt till:
nykterhetsakademin@gmail.com dock senast den 31 mars 2019.
Eller om du så vill via post till Nordiska Godtemplarrådet
Att: Johnny Mostacero, Box 12825, 112 97 Stockholm.
Använd anmälningstalongen nedan.

Anmälan till Nordiska Nykterhetsakademin 2.0 2019-2020
Namn:

Personnummer:

Eventuell C/O namn:
Postadress gata/motsvarande:
Postnummer:

Postort:

Land:

e-postadress:

Telefon med landsnummer:

Medlem i organisation:
Vi kommer söka bidrag från NGR:s ungdomsfond:

Ja

Nej

Några inledande frågor som vi gärna ser att du besvarar nu vid din anmälan:
Vad önskar du uppnå med ditt deltagande i denna utbildning?
Vad vill du att kursen ska innehålla?
Om du redan har en idé om ditt och din organisations utvecklingsarbete, vad tänker du då på?
Har du några tidigare erfarenheter av nordiskt nykterhetsarbete? I så fall vad/vilket?
Du behöver tillgång till en dator, surfplatta eller smart telefon med kamera. Du behöver också ha någon form av headset. Vilken typ av dator,
surfplatta telefon har du (t ex Mac, PC, iPhone, Android …)?
Välkommen till en givande utbildning i nordisk gemenskap!
Hälsar NGR:s arbetsutskott

