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Ansvar För Framtiden <ansvarforframtiden@mhf.se>

Statusrapport

Mona-Lisa Appelqvist <mona-lisa@karlshamn.pingst.se> 2 juni 2015 07:54
Till: Ansvar För Framtiden <ansvarforframtiden@mhf.se>
Kopia: Samuel Henningsson <samuel.henningsson@telia.com>

Statusrapport för Börja nyktert - lev nyktert, fas 2 med diarienr 2014-011.

Projektet är igång och löper i det stora hela enligt projektplan.

Vi har en projektledare anställd på deltid och en trainee anställd som finns på den närliggande högstadieskolan.

Mätningen kring alkohol- narkotika och tobaksvanor som vi gjorde i december 2014 har sammanställts och 
jämförts med mätningen gjord i maj 2014. Det jämförda resultatet har under vårterminen 2015 redovisats för 
elever i åk 8 och deras lärare. Ny mätning planeras till hösten 2015.

Vi har haft en föreläsning för föräldrar. Den handlade bland annat om hur det är att vara förälder idag vad gäller 
den nya tekniken exempelvis, baksidan av alkohol och vikten av att engagera sig i barnens fritidsaktiviteter (dels 
för att komma barnen närmare men också för att veta vad som upptar en stor del av deras liv).

Vi har haft fyra barn- och familjedagar under vårterminen enligt plan.

Vi har haft drogfria samlingar för ungdomar i princip varje fredagkväll med olika aktiviteter och café. En av dessa 
kvällar inriktade vi oss enbart på att informera om, och samtala kring alkohol och droger och vikten av att ha en 
målsättning med sitt liv.

Vi har haft drogfria evenemang såsom LAN och filmvisningskvällar. Vi har också åkt på utflykter tillsammans med 
barn och ungdomar till “Kreativum” och “Boda Borg” där det finns roliga aktiviteter och uppdrag att lösa. 
Utflykterna har stärkt sammanhållningen hos deltagarna. Vid dessa tillfällen har vi informerat om projektet och 
syftet med det.

Flera ungdomar följde med på en hjälpsändningsresa till Litauen i maj. Högstadieskolans elever i åk 8 (de 
ungdomar vi följer i projektet) hade gjort leksaker och kläder i slöjden till barnhemsbarn som togs med och 
överlämnades.

Nya samarbeten:
Nya samarbetspartners har involverats under vårterminen 2015. Sparbanken i Karlshamn samt de 
drogförebyggande samordnarna i Karlshamns kommun och grannkommunen Olofström har vi haft två 
gemensamma möten med. Vi planerar att samverka kring föreläsningar/aktiviteter för elever i högstadiet och 
gymnasiet och deras föräldrar under hösten 2015. Bland annat under den nationella "Tobaksfria veckan" vecka 
47.

Avvikelse:

Tanken var att vi nu under våren skulle haft en föreläsare för eleverna, en lokal profil som skulle ge sin personliga 
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berättelse. Högstadieskolan som vi samverkar med, meddelade dock att deras schema var för fullbokat för att 
kunna lägga in en sådan föreläsning under skoltid. Detta blev därför inte av. Skolan är dock intresserade av en 
föreläsning till hösten, vilket vi planerar för.      

Med vänliga hälsningar,

Mona-Lisa Appelqvist
Projektledare Börja nyktert - lev nyktert
Pingstkyrkan Karlshamn
Tel. 0454-57 22 94


