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Framtiden börjar med dig
Här kommer höstens och vårens kurser och samlingar. Bildning och 
kunskap skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta 
och obekanta. Inom IOGT-NTO ser vi människan som en social varelse 
som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära 
nytt. Vi har en stark folkbildningstradition där människor kan växa 
och utvecklas tack vare möten. 

Målgrupper – våra medlemmar
Alla våra kurser riktar sig till våra medlemmar. Vissa av kurserna 
riktar sig specifikt till dig som innehar något av våra hedersuppdrag i 
organisationen; medlemsvärvare eller förtroendevald. Alla kan värva 
eller inneha förtroendeuppdrag. 

Hur anmäler jag mig?
Anmälan till någon av IOGT-NTO:s kurser hittar du via  
www.iogt.se/utbildning. 
Anmälan till någon av Tollares kurser hittar du på www.tollare.org 
under Centrum för ideellt ledarskap och till Wendelsbergs kurser på 
www.wendelsberg.se. 

Kontakt
Har du frågor kring någon av våra kurser är du välkommen att vända 
dig till vår kursadministratör Anna Classon på kursadmin@iogt.se.
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DROGPOLITISKT ARBETE LOKALT 

Innehåll: Här får du utbyta erfarenheter med andra 
medlemmar i de drogpolitiska grupperna som jobbar 
med politiska frågor. Videokonferensen är till för att ge 
oss kunskap och inspiration för att vi ska kunna jobba 
politiskt mellan mötena. 

Målgrupp: Du som antingen är aktiv i en drogpolitisk 
grupp eller har uttryckt intresse för att engagera dig 
drogpolitiskt.

Hur går det till? Vi träffas via Lifesize, som finns  
i alla våra distrikt. Vi är alltid på följande kanal:  
”80 Drogpolitiska grupper VR”. 

Datum och tid: 2019: augusti – november

2020: januari – juni

Andra torsdagen i varje månad kl 18–19:30.

Anmälan: Ingen anmälan behövs, träffarna sker via 
Lifesize, antingen via en av våra anläggningar, som ofta 
finns på NBV:s kontor eller via din egen dator, som då 
måste ha ett lifesize-konto.

För mer information: irma.kilim@iogt.se.

INTERNATIONELLT ARBETE LOKALT 

Innehåll: Här får du utbyta erfarenheter med 
andra medlemmar som är intresserade av samma 
internationella frågor. Vi håller oss uppdaterade om vad 
som händer inom området med hjälp av både interna 
och externa föreläsare.

Målgrupp: Alla är välkomna att delta, både du som har 
deltagit i nätverket tidigare och du som är ny i nätverket. 

Hur går det till? Vi träffas via Lifesize, som finns i alla 
våra distrikt. Vi är alltid på kanal ”52 Borås VR”.

Datum och tid: 2019: 29/8 och 31/10.

2020: 27/2, 23/4, 27/8 och 29/10. 

Kl 18–20:30.

Anmälan: Träffarna sker på distriktens Lifesize-anlägg-
ningar, kontakta ditt distrikt som kan hjälpa till med att 
boka samt det tekniska om du känner dig osäker. Bjud 
med andra, föreningskompisar eller intresserade. Efter 
föreläsningen finns det möjlighet att samtala om dagens 
tema lokalt. 

För mer information: winnie.blom-jensen@iogt.se. 

DIGITALA NÄTVERK

IOGT-NTO erbjuder två olika digitala nätverk för dig som medlem; ”Internationellt arbete lokalt” och 
”Alkoholpolitik”. 

Internationellt arbete lokalt är ett öppet forum för alla intresserade och alkoholpolitik för de lokala drogpolitiska 
grupperna ute i landet. Träffarna sker via vårt videokonferenssystem Lifesize som finns att tillgå antingen genom IOGT-
NTO:s eller NBV:s regionala kontor. Du kan också registrera dig för ett eget konto. Nätverken är kostnadsfria och du 
kan vara aktiv i flera nätverk samtidigt. Välkommen!
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VERKSAMHETSFORUM 

Innehåll: Verksamhetsforum är IOGT-NTO:s 
stora medlemssamling på hösten. Här fyller vi 
på kunskapsbehoven kring våra ideologiska 
ställningstaganden. Vår politik är lika mycket själ och 
hjärta som forskningsbaserad fakta. Verksamhetsforum 
innehåller ett smörgåsbord av olika kurspass, 
workshops och seminarier för att du som deltagare 
ska kunna välja det innehåll som passar dig och dina 
intressen bäst.

Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i vårt 
ideologiska och politiska arbete men även nya 
medlemmar som vill få en introduktion i IOGT-NTO:s 
olika verksamhetsområden.

Tid och plats: 8–10/11 2019, Tollare folkhögskola.

Anmälan: Öppnar 90 dagar före kursstart. 

För mer information: kursadmin@iogt.se.

SOCIALT FORUM 

Innehåll: Socialt forum är vårens stora samling 
inom IOGT-NTO. Det betyder att det är möten med 
människor, kunskaper och upplevelser som är i fokus. 
Samarbetet med våra barn- och ungdomsorganisationer 
gör att alla över 5 år får ett spännande program under 
helgen. Vi blandar prova-på-verksamhet och kurspass 
både för medlemmar som är nya i organisationen och 
de som verkligen vill fördjupa sina kunskaper inom det 
sociala fältet. Det kan till exempel handla om aktuell 
forskning och nya metoder inom socialt arbete. 

Målgrupp: Medlemmar som jobbar med eller har ett 
intresse för socialt arbete.

Tid och plats: 24–26/4 2020. Hjälmargården utanför 
Vingåker.

Anmälan: Öppnar 90 dagar före kursstart. 

För mer information: kursadmin@iogt.se.

Ta chansen och gå en kurs i någonting 
du tycker är intressant och roligt.

SAMLINGAR OCH UTBILDNINGAR – FÖR DIG SOM MEDLEM
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REGIONALA KURSER (TIDIGARE KURS-KURSHELG) 

Innehåll: De regionala kurserna arrangeras av IOGT-
NTO:s olika team runt om i landet. Som deltagare väljer 
du ett inriktningsområde och kurspass som du går hela 
dagen/helgen. Det kan till exempel handla om IOGT-
NTO:s ideologi, historia, organisation och politik. 

Målgrupp: Nya medlemmar som vill lära sig mer om 
IOGT-NTO och medlemmar som vill fördjupa sina 
kunskaper, se respektive arrangemang för innehåll. 

Tid och plats:  
Team Syd: Kurshelg 30/8–1/9 på Aspan.

Team Öst: Kurs-kurshelg 12–13/10 i Uppsala.

Team Sydost: Kurs-kursdag 14/9 i Linköping, 
Jönköping, Växjö, Kalmar och Visby.

Team Väst: Utbildningshelg 5–6/10 på Ullared.

Team Norr: Kurs-kursdag 28/9 i Kramfors, Hola FHS 
och i Skellefteå, Medlefors FHS.

Anmälan: www.iogt.se/utbildning.

INTERNATIONELL AVANCERAD – AMBASSADÖRER SÖKES! 

Vi söker ambassadörer till vårt internationella 
arbete! Vill du, tillsammans med andra som brinner 
för global utveckling, få fördjupad kunskap och 
verktyg för att göra skillnad? Då ska du söka till 
IOGT-NTO-rörelsens kurs Internationell avancerad.

Innehåll: Vi kommer att lära oss om och samtala 
kring läget i världen, alkohol som utvecklingshinder, 
hur alkohol och droger påverkar Agenda 2030, 
alkoholindustrins roll samt hur du kan bidra till en 
bättre framtid. Under och efter utbildningen kommer 
du att kunna bidra konkret till vårt internationella arbete 
lokalt genom att bli en del av IOGT-NTO-rörelsens 
Internationella ambassadörer. Du som söker ska vara 
beredd att lägga ner arbete och tillsammans med oss 
göra avtryck! Kursen består av två helgutbildningar, 
informationsinsatser och möjlighet till en studieresa. 

Tid och plats:  
Träff 1: 6–9/9 2019, Tollare folkhögsskola. 

Träff 2: Träff 2: 6–8/3 2020. 

Målgrupp: Medlemmar.

Högst antal deltagare: 15. 

Kostnad: 2 000 kr. 

Anmälan: www.iogt.se/utbildning. 

För mer information: winnie.blom-jensen@iogt.se
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UTBILDNINGSRESA TILL NEPAL

Innehåll: Det här är resan för dig som vill lära dig 
mer om vårt internationella arbete och hur våra 
systerorganisationer jobbar. Hösten 2019 går resan 
till Nepal och vi kommer bland annat att besöka ett 
barnhem och Balika Peace Home, ett hjälpcenter för 
flickor. Resan kommer att stärka dig i din egen roll som 
medlem men även som värvare, då du kommer att få 
sedirekt på plats vilken skillnad IOGT-NTO gör ute i 
världen. Resan sker i samarbete med FORUT, som är 
IOGT Norges hjälporganisation. 

Målgrupp: Medlemmar som vill lära sig mer om vårt 
internationella arbete, med god fysisk förmåga. 

Tid och plats: 10–20/10 2019, Nepal.

Kostnad: Pris per person för medlemmar ca 23 000 
kr*. Utbildningsresan kan också helt eller delvis betalas 
med hjälp av värvarpremier, 77 st*. Alla har möjlighet 
att betala med hjälp av värvarpremier för att sänka sina 
kostnader.

Anmälan: Sista anmälningsdag är 28 juni. Det kan 
komma att bli fullbokat innan sista anmälningsdag har 
passerat. Maximalt 25 deltagare. 

För anmälan och mer information: 
winnie.blom-jensen@iogt.se.

VÄRVARKONFERENS VT 2020 21–23/2 

Innehåll: Värvarkonferensen är för dig som vill bli en 
bättre värvare, oavsett om du är van vid att värva eller 
inte. Kom och dela med dig av dina erfarenheter och 
ta del av andras. Tillsammans jobbar vi för ett ännu 
starkare IOGT-NTO. 

Tid och plats: Tollare folkhögskola i Nacka, Stockholm. 
Konferensen börjar fredagen den 21 februari 2020 kl 
18 och slutar med lunch söndagen den 23 februari.

Kostnad: För medlemmar kostar kursen 300 kr. 
Kursens värde är 3 000 kr per person. Det som ingår är 
boende, mat, kursinnehåll och billigaste resa.

Anmälan: www.iogt.se/utbildning.

Sista anmälan är 1 februari. Max antal deltagare är 30, 
först till kvarn gäller. Anmälan öppnar 90 dagar före 
kursstart. 

SAMLINGAR OCH UTBILDNINGAR – FÖR DIG SOM VÄRVARE

*Vi förbehåller oss rätten att priset kan förändras. Den faktiska kostnaden/antalet premier kommer att faktureras den resande.

Inom ramen för de regionala kurserna anordnas också utbildningar för värvare. Kontakta närmaste Team för mer info!

” Det betyder mycket för mig och jag 
kan nu med säkerhet återberätta 
om IOGT-NTO:s engagemang på 
ett trovärdigt sätt. Jag uppskattar 
organisationen ännu mer nu när 
jag vet vad de bidrar till.” 
Katja Stener, Östersund

” Det betyder mycket för mig och jag 
kan nu med säkerhet återberätta 
om IOGT-NTO:s engagemang på 
ett trovärdigt sätt. Jag uppskattar 
organisationen ännu mer nu när 
jag vet vad de bidrar till.” 
Katja Stener, Östersund
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SAMLINGAR OCH UTBILDNINGAR – FÖR DIG SOM FÖRTROENDEVALD

STYRELSEUTBILDNING FÖR LOKALA OCH REGIONALA 
STYRELSER

Nu kan du som sitter i en styrelse för en ideell förening 
på lokal eller regional nivå gå en styrelseutbildning 
tillsammans med andra föreningsaktiva från olika 
organisationer. Under utbildningen får du som deltagare 
kunskaper som du har nytta av i ditt styrelseuppdrag. 
Vi utgår från praktiska exempel och du kommer att få ta 
del av andras erfarenheter och utmanas i ditt uppdrag. 
Det blir en helg fylld av inspiration, kunskap och goda 
exempel för att stärka dig i ditt styrelseuppdrag!

Med stor fördel är ni flera från samma styrelse som 
deltar tillsammans för att sedan ha bättre förutsättningar 
att omsätta kunskaperna hemma, men du kan också 
komma som ensam representant från din styrelse.

Tid och plats: 5–6/10 2019, Tollare folkhögskola, 
Saltsjö-Boo.

Anmälan: Anmälan och mer information: 
www.tollare.org.

VALBEREDNINGSUTBILDNING

Valberedningens insats är av stor betydelse för en 
organisations möjligheter att lyckas med sitt uppdrag. 

Väl utformade förslag som bottnar i organisationens 
behov och målsättningar påverkar huruvida orga-
nisationen kan göra sitt jobb. På samma sätt kan 
felrekryteringar sinka engagemanget och få tråkiga 
konsekvenser på både kort och lång sikt.  Samtidigt 
står många lokalföreningar och distriktsorganisationer 
inför ett sviktande intresse bland medlemmar att 
anta förtroendeuppdrag. Hur kan valberedningar ges 
förutsättningar att kunna göra ett bra jobb?

Nu kan du gå en valberedningsutbildning tillsammans 
med valberedare från olika organisationer och skapa 
bättre förutsättningar för uppdraget. Under utbildningen 
får du viktiga kunskaper och verktyg att använda i ditt 
valberedningsuppdrag.

Med stor fördel är ni flera från samma valberedning som 
deltar tillsammans för att sedan ha bättre förutsättningar 
att omsätta kunskaperna hemma. Du kan också komma 
som ensam representant från din valberedning.

Tid och plats: 5–6/10 2019, Tollare folkhögskola, 
Saltsjö-Boo.

Anmälan: Anmälan och mer information:  
www.tollare.org.

BLI EN STRATEGISK DISTRIKTSSTYRELSE

Inom ramen för IOGT-NTO:s utvecklingsresa Expedition 
50 kommer det krävas nya arbetssätt och ett utvecklat 
ledarskap i de nya distriktsstyrelserna som väljs på 
distriktsårsmöten 2020.

Innehåll: Roll och uppgift som distriktsstyrelse 
med ansvar för större geografiskt område, verktyg i 
strategiskt styrelsearbete, framgångsrikt ledarskap och 
inspirerande organisationskultur för att nå resultat. 

Målgrupp: Samtliga personer i distriktsstyrelser valda 
våren 2020. 

Syfte: Höja styrelsernas kompetens i strategiskt 
styrelsearbete. 

Form: Flerstegsutbildning under ca ett års tid med start 
maj/juni 2020. 

Anmälan: Anmälan öppnar 90 dagar före kursstart. 

För mer information: linda.engstrom@iogt.se.
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Ett urval av folkhögskolornas kurser för IOGT-NTO:s 
medlemmar att känna till och känna stolthet för 
samt vilja delta i. Folkhögskolorna anordnar många 
fler utbildningar och kurser, gå in på respektive 
skolas hemsida för mer information.

TOLLARE FOLKHÖGSKOLA 

Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Socialpedagogiskt ungdomsarbete är en kurs för dig 
som vill arbeta förebyggande eller i behandling med 
ungdomar. Här får du kunskaper om ungas problematik 
sett ur perspektiven samhälle, familj och individ.
I undervisningen får du arbeta med metoder som 
lär dig hur man vänder en destruktiv utveckling till 
något positivt. Förutom en omfattande teoretisk 
grund, innefattar utbildningen personliga möten 
med yrkesverksamma eldsjälar, fältförlagda studier, 
två praktikperioder samt friluftsliv där även resor 
förekommer.

Läs mer: www.tollare.org

Distanskurs: Socialpedagogiskt 
ungdomsarbete för yrkesverksamma
Socialpedagogisk distansutbildning för yrkesverksamma 
vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar 
inom fritid, skola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller 
institutionsvård. Utbildningen utgår från aktuell forskning 
i kombination med folkhögskolans verklighetsanknutna 
och deltagarorienterade pedagogik.

Läs mer: www.tollare.org

Distanskurs: Tolvstegsterapeut med KBT-
inriktning
Utbildningen är en fördjupning i Tolvstegsbehandlingens 
process med KBT-inriktning. Utbildningen sträcker sig 
över tre terminer.

Tolvstegsterapeut utbildningens fokus ligger på det 
kognitiva synsättet, arbetsmetoder och utveckling av 
terapeutrollen. Inriktningen ligger på förhållningssätt 
och den egna personliga utvecklingen. Deltagare 
genomgår en egen process under hela utbildningen.

Läs mer: www.tollare.org

Distanskurs: Ungdomscoach med MI
Arbetar du med ungdomar i en professionell roll eller 
på din fritid? Vill du utveckla dina arbetsmetoder? På 
kursen får du lära dig hur du på ett professionellt sätt 
kan stötta och coacha de ungdomar du har runt om dig.

Vi erbjuder en fullständig coachutbildning som 
har fokus på ungdomar. Elva coachkompetenser 
presenteras, tränas och sammanlänkas genom praktik 
och teori. Under hela studietiden har du din lärare på 
Tollare folkhögskola som personlig coach. Mellan de 
fysiska träffarna sköter du dina studier på egen hand. 
Givetvis har du handledning från lärarna samt stöd och 
support från resten av deltagargruppen.

Läs mer: www.tollare.org

FOLKHÖGSKOLA – KURSER MED SOCIAL INRIKTNING
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WENDELSBERGS FOLKHÖGSKOLA

Stödgruppledaren, 15 veckor på halvfart och 
distans
En distansutbildning för dig som vill arbeta med barn 
och ungdomar till föräldrar, eller andra närstående, 
med ett riskbruk eller beroende av alkohol och andra 
droger. Kursen är på distans på halvfart under femton 
veckor med två fysiska träffar (3+3 dagar). Det innebär, 
förutom deltagande i träffarna, att du i genomsnitt ägnar 
10 timmar i veckan åt dina studier på hemmaplan. 

Målgrupp: Du som söker kursen bör ha fyllt 25 år. Vi 
ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn/
ungdomar i någon form, i ditt arbete eller ideellt.
 
Läs mer: wendelsberg.se/stodgruppledaren
 

Samtalsledaren, 15 veckor på halvfart och 
distans
Wendelsberg har tillsammans med IOGT-NTO startat 
en utbildning för dig som är intresserad av rollen som 
samtalsledare för självhjälpsgrupper med anhöriga och 
beroende. 

Kursen är på distans på halvfart under femton veckor 
med två fysiska träffar. Det innebär, förutom deltagande 
i träffarna, att du i genomsnitt ägnar 10 timmar i veckan 
åt dina studier på hemmaplan. 

Målgrupp: Du som söker kursen bör ha fyllt 25 år. Vi 
ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med vuxna  
i någon form, i ditt arbete eller ideellt.
 
Läs mer: wendelsberg.se/samtalsledaren

• Gemenskap
• Glädje 
• Delaktighet
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ALLMÄN INFORMATION OM ATT STUDERA  
PÅ TOLLARE OCH WENDELSBERG
IOGT-NTO:s folkhögskolor är nyktra mötesplatser. 
Alla lokaler inklusive internaten är helt drogfria. 
Alla som kommer till våra folkhögskolor ska kunna 
vara trygga i det varför detta ständigt är ett viktigt 
arbete för skolorna.

Det är inget krav på att vara medlem i IOGT-NTO-rörel-
sen för att gå på utbildningarna. Alla är välkomna som 
respekterar att skolorna är alkohol- och narkotikafria 
zoner. I anslutning till skolorna finns föreningsverksamhet 
i en eller flera av IOGT-NTO-rörelsens organisationer.
 
Kostnader:
Studier på folkhögskola ger rätt till statligt studiestöd. 
Du kan få mer information från CSN, Centrala 
Studiestödsnämnden, www.csn.se.
 
Undervisningen på Wendelsberg och Tollare är 
kostnadsfri. Du betalar för de kostnader som varje kurs 
har för studieresor, studiebesök, kopior, kursmaterial, 
särskilda arrangemang och elevförsäkring samt för 
böcker. Om du väljer att bo på internat betalar du 
internatavgift. På Wendelsberg ingår avgift för kost och 
logi,  där ingår frukost, lunch och kvällsmat på vardagar. 
Under helger och skollov serveras ingen mat. De som 
inte bor på skolan kan köpa lunch på Wendelsberg. På 
Tollare ingår endast logi. De som önskar kan köpa lunch 
till subventionerat pris.

TOLLARE HT19/VT 20

•  Allmän kurs med sex olika profiler, för den som 
behöver komplettera eller läsa in gymnasiebehörighet, 
mer information:  
www.tollare.org/studera-pa-tollare/allman-kurs/

•  Kurser i journalistik, mer information:  
www.tollare.org/studera-pa-tollare/kurser-i-journalistik/

 

WENDELSBERG HT19/VT 20

•  Allmän kurs med fem olika profiler. För den  
som behöver komplettera eller läsa in gymnasie-
behörighet. Mer information:  
https://wendelsberg.se/studera/allman-linje/

•  Teaterlinje, 2-årig, mer information:  
https://wendelsberg.se/studera/teaterlinjen/ 

•  Musikallinje, 2-årigt, mer information:  
https://wendelsberg.se/studera/musikallinjen/ 

•  Lärarassistentutbildning, 1 år, mer information: 
https://wendelsberg.se/lararassistent/
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ALLMÄN INFO OM IOGT-NTO:s KURSER
•  När kurserna närmar sig i tid, ca 2–3 månader 

innan, kommer anmälningslänkar upp i 
kalendariet på www.iogt.se/utbildning.

•  I samband med din anmälan kommer du få en 
länk för att boka resa via SJ. Boka så snart 
som möjligt då länken slutar att fungera en 
vecka efter sista ansökningsdag. Efter det 
står IOGT-NTO för resekostnader upp till 
400 kr per deltagare. Överskjutande kostnad 

för sen bokning får du stå för själv. Detta 
är en ny rutin för att vi vill lägga pengarna 
på spännande innehåll på kurserna, inte på 
onödigt dyra resor.

•  När du har anmält dig får du någon vecka före 
kursen ett mejl med information kring kursen, 
kursplan, saker att tänka på, vad du ska ta 
med till kursen osv. 
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