I läroplanen står
det att det är rekto

ANDT-nytt maj 2019
Alkohol-, narkotika-, dopnings– och tobaksförebyggande arbete i Sydnärke
Tobaksfria dagen 31 maj

Liberal syn på narkotika bland unga

I slutet av maj infaller den årliga, internationellt återkommande
Tobaksfria dagen. Ett sätt att uppmärksamma dagen är att sätta upp
affischer med slogans på, vilka tagits fram i samband med SAMSYDs
slogantävling mot rökning som pågick under Tobaksfria veckan v.47. Tre
stycken bidrag från Sjöängsskolan valdes ut som vinnare och vinnarna
prisades med biobiljett och tårta.

I samband med uppdateringen av SAMSYDs plattform för 2019 har det
tagits ett beslut om att samverkansnätverket ska under året fokusera
på, och fördjupa sig i, den allt mer liberala synen på narkotika bland
barn och unga.

ANDT-undervisning i skolan
I läroplanen framkommer det att rektorn ansvarar för att olika
ämnesövergripande kunskapsområden integreras samt att kunskaper
om risker med tobak, alkohol och andra droger lärs ut i
undervisningen. Ett tips på metodmaterial som kan användas i
undervisning finns hos Drugsmart. Här går det att se relevanta
frågeställningar som kan lyftas inom ett specifikt skolämne.
Frågeställningarna följs av en kort faktatext samt förslag på uppgifter
och frågeställningar för elever.
Inom projektet Tobakstriangeln finns förhoppningen om att kunna
skriva in vid revidering av skolornas rök-/tobakspolicyn vilka ämnen
som undervisning i ANDT ska förekomma i på dessa skolor.

Diplomerat gym i Askersund
100% Ren Hårdträning är ett koncept som syftar till att minska
användning av dopningspreparat på träningsanläggningar genom att
erbjuda utbildning till personal om preparatens effekter och diplomera
anläggningar. Forma Gym i Askersund blev diplomerat i januari efter att
ha genomfört utbildningen samt uppfyllt kriterierna som innebär att de
har en policy och handlingsplan mot dopning, samarbetar med polis och
har utsett en antidopningsansvarig.

Nya tobakslagen från 1 juli
Den nya tobakslagen börjar att gälla den 1 juli och innebär att rökförbud
kommer att införas på fler allmänna platser i syfte att minska tobaksbruket,
minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt Sverige till år
2025. Den nya tobakslagen innefattar bland annat rökförbud på lekplatser,
idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger.
Folkhälsomyndigheten har gett svar på frågor likt vilka produkter som
omfattas av lagen, vilka miljöer som får rökförbud, vad som innebär med
tillståndsplikt och vem som har ansvar för att rökförbudet följs. En
översiktlig presentation av den nya lagen finns hos Folkhälsomyndigheten.

