
 
 

 

 

Vill du få en djupare kunskap om och nya idéer för 

det rusmedelsförebyggande arbetet inom yrkesin-

stutet och utveckla verksamhetsmodellerna angå-

ende rusmedelsförebyggande? Utbildningen är en 

del av utbildningsprojektet ”En förebyggande stude-

randevård inom yrkesutbildningen (6 sp)” som består 

av tre utbildningsdelar. Denna utbildningsdel är den 

sista i projektet.  

Målgrupp, tidpunkt och plats  

Målgrupp: 

Utbildningens främsta målgrupp är undervisningsper-

sonal inom yrkesinstitut. Utbildningen lämpar sig även 

för studerandevårdspersonal och övrig personal på 

yrkesinstitut. Även personer som inte deltagit i de 

tidigare arrangerade modulerna är välkomna att 

delta i utbildningsdelen. 

 

Tidpunkt & plats: 

Utbildningen arrangeras två gånger med samma inne-

håll, en gång på Optima i Jakobstad och en gång på 

Inveon i Borgå: 

Optima Jakobstad: torsdag 23.4 klockan 12-17 & 

fredag 24.4 klockan 9-12 Adress: Trädgårdsgatan 30, 

Jakobstad 

Inveon Borgå: torsdag 21.5 klockan 12-17 & fredag 

22.5 klockan 9-12 Adress: Lundagatan 8, Borgå  

 

Utbildningsmål  

Utbildningens målsättning är att ge deltagarna arbets-

redskap för och nya synsätt på det rusmedelsförebyg-

gande arbetet vid yrkesinstitut som en del av den all-

männa studerandevården. 

Innehåll  

Under närstudiedagarna gås rusmedelsförebyggande-

ets definition och kunskapsbas igenom.  Centrala frå-

gor är hur och vad man kan förebygga inom ramen för 

yrkesinstitutets verksamhet. Under föreläsningarna 

behandlas skyddande och riskfaktorer för utvecklingen 

av ohälsosamt rusmedelsbruk, förebyggandets nivåer 

och kvalitet. Deltagarna får möjlighet att lära sig av 

varandras erfarenheter av rusmedelsförebyggande 

verksamhet i praktiken. Har deltagarna frågor som de 

önskar att vi tar upp under närstudiedagarna; mejla 

föreläsaren: mariasaurus@gmail.com. Kom ihåg att 

berätta i vilken grupp ni är. 

Utbildningen består av 1,5 närstudiedag + en för-

handsuppgift. 

Utbildare  

Som utbildare verkar kriminolog Maria Normann som 

jobbat med olika sakkunniguppdrag inom rusmedels-

förebyggande inom ungdomssektorn sedan 2005.  

Rusmedelsförebyggande arbete vid yrkesinstitut (2 sp)  

Jakobstad: 23–24.4.2015  och Borgå 21–22.5.2015  

 

 

 

 



 

 
 

  

Kostnader och anmälan 

Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbild-

ningen är gratis för deltagare från undervisningssek-

torn i fråga om innehåll. Eventuella resor, övernatt-

ningar och måltider måste var och en betala själv.  

Anmäl dig på www.helsinki.fi/palmenia/svenska till 

utbildningen. Anmälningstiden utgår 13/4 för utbild-

ningen i Jakobstad & 11/5 för utbildningen i Borgå 

och då anmälningstiden utgått får alla anmälda ytterli-

gare information om utbildningen. Vänligen notera att 

anmälan är bindande. Ifall deltagarna annullerar sin 

plats efter att anmälningstiden utgått, inte anländer till 

utbildningen eller avbryter den utan giltig orsak, faktu-

reras 80 euro. Detta för att täcka interna omkostnader 

och den finansiering som Palmenia går miste om från 

Utbildningsstyrelsen. 

Ytterligare information 

Planerare  

Johanna Ekström-Partanen 

Tel. 050 3185804 

e-post: johanna.ekstrom@helsinki.fi 

 

Sekreterare 

Anne Ristoja 

Tel. 050-4150535 

e-post: anne.ristoja@helsinki.fi 
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