Detta är
Lions Quest
Skolverket ställer krav på att skolorna bl. a. motverkar mobbing och utanförskap. Ett hjälpmedel i detta sammanhang är värdegrundsprogrammet Lions Quest, eller Tillsammans, som det även kallas.

Förskolorna i frontlinjen
Allt flera ser fördelar med värdegrundsprogrammet Lions Quest i Håbo. Förskolorna har nu använt det i ett par år och
då kan det vara intressant och veta hur
det fungerat. Vi har frågat Monica Lantz,
förskollärare och utvecklingspedagog,
och hon bör ju veta. Här några kommentarer från henne:
”Det är mycket viktigt att tidigt lära barnen värdegrund. Jag brinner för det.
Varje termins början jobbar vi intensivt
med det för att sedan under terminen
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solut bästa hjälpmedlet. Personalen har
gått en kurs I Lions Quest och får då en
kursbok som deras hjälpmedel och tips i undervisningen. Nallen Quintus hjälper också till med pedagogiken. Men det kanske viktigaste är kursmaterialet
som lärarna får efter genomgången kurs. ”Kursmaterialet är mycket bra och
tydligt och det är en stor fördel att ha allt samlat”, anser Monica. ”Jag hoppas
alla grundskolor och gymnasiet fortsätter med Lions Quest, så det vi sår
blommar ut i positiva, hänsynsfulla och starka ungdomar. Jag brinner för värdegrund”, säger en engagerad Monica.

Allt fler grundskolor kommer
Även Gröna Dalens grundskola använder programmet och Västerängsskolan
börjar till hösten. Michaela Eriksson,
biträdande rektor Västerängsskolan, ser
fram emot att personalen får en samsyn
och ett gemensamt språk när det gäller
att undervisa i värdegrund.
Michaela säger - ”Ett gemensamt språk
är en viktig nyckel för att få ett framgångsrikt värdegrundsarbete. Ett av
skolans viktigaste uppdrag är att ha
trygga barn. Vår förhoppning är att vi på
ett gott sätt kan följa tråden som förskolan påbörjar”.

Kurser och läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap. För
förskola, grundskola, gymnasium,
föreningar och föräldragrupper. Totalt erbjuds åtta olika kurser. Används i mer än 100 länder i samarbete med FN. Inget vinstintresse till
skillnad från andra aktörer på marknaden.
Känt också under namnet TILLSAMMANS.
TILLSAMMANS utvecklar färdigheter i att:
- arbeta tillsammans
- visa respekt för andra
- ta ansvar
- fatta positiva/sunda beslut
- handskas med konflikter
- sätta upp mål
TILLSAMMANS stärker barns och
ungdomars självdisciplin, ärlighet,
familjelojalitet, samhällsengagemang och bidrar till att förebygga
mobbing, våld och drogmissbruk.
TILLSAMMANS är, liksom Lions i
sin helhet, partipolitiskt och religiöst
neutralt.
Se även www.lions-quest.se

Michaela Eriksson

Finns även för föreningslivet och nyfikna föräldrar
Eftersom Lions Quest även finns anpassat till förenings- och idrottsledare, erbjuds också dessa att gå kursen. Håbo kommun har insyn och rekommenderar den.
Fryshuset Basket är en bland flera idrottsorganisationer som använder Lions
Quest. För nyfikna föräldrar finns också kurser.

