Riktlinjer
UNF:s bildningssystem

Riktlinjer UNF:aren
Syfte
Att utbilda deltagarna i grunderna inom UNF, vår historia, organisation och det egna
ställningstagandet.

Målgrupp
Alla nya medlemmar i UNF och andra medlemmar som inte gått utbildningen

Förkunskapskrav
Inga alls

Exempel på innehåll
IOGT-NTO-rörelsens uppbyggnad
UNF:s organisation
UNF:s grundsatser
Nykterhetsrörelsens/IOGT-NTO-rörelsens historia
UNF:s vision
UNF: s verksamhetsområden
- Drogpolitik (t.ex. UNF:s drogdefinition och drogpolitiska programmet)
- Förebygg (t.ex. kort om värvning och föreningar)
- Globalt (t.ex. Alkohol som utvecklingshinder och vårt internationella arbete)
- Socialt (t.ex. hur man är en bra kompis och vårt arbete med barn i missbruksmiljö)

Riktlinjer UNF: aren Avancerad
Syfte
Att stärka deltagarna i det egna ställningstagandet och möjligheterna att påverka samhället genom
ökade kunskaper om våra frågor och hur de kan arbeta med dessa inom och utanför UNF.

Målgrupp
Medlemmar som gått UNF:aren grund

Förkunskapskrav
UNF:aren eller motsvarande erfarenheter

Exempel på innehåll
Demokrati och föreningsarbete – Vad gör UNF
Grundsatserna
Fördjupning inom våra fyra verksamhetsområden:
- Drogpolitik
- Socialt
- Globalt
- Förebygg
Härskartekniker
Jämställdhet/jämlikhet
NBV och studiecirklar

Folkbildaren
Syfte
Att utbilda och stärka deltagarna i kunskap kring arrangörskap, entreprenörskap och ledarskap.
Att utifrån deltagarnas egen erfarenhet stärka deltagarna i sin roll som ledare

Målgrupp
UNF:are som vill lära sig mer om arrangörskap, ledarskap och entreprenörskap
UNF:are som vill lära sig mer om bildning och UNF:s bildningssystem

Förkunskapskrav
UNF:aren eller motsvarande erfarenheter

Exempel på innehåll
Grundläggande ledarskapsteori
Kunskap om olika sorters ledarskap
Kunskap om begreppet entreprenörskap
Kunskap om arrangörskap
IGLOR (Ideologiskt, Givande, Lockande, Omvärldsförbättrande, Resursgivande)
Kris och konflikthantering
Kunskap om folkbildning och NBV

Riktlinjer Specialisten Förebygg
Syfte
Att utbilda deltagarna i ett framgångsrikt medlemsökningsarbete, attitydpåverkan samt att skapa och
utveckla föreningsverksamheten.

Målgrupp
Medlemmar som gått UNF:aren och vill lära sig mer om medlemsökning, attitydpåverkan och
utveckling av föreningsverksamhet.

Förkunskaper
UNF:aren eller motsvarande erfarenheter.

Exempel på innehåll
Medlemsökning:
Visa upp UNF
Bjuda in till UNF (uppföljning samt övrig verksamhet)
Bibehålla och fördjupa kontakten
Slussa vidare i UNF:s verksamhet och bli självgående
Varför ska vi medlemsöka?
Ringa tvåårsrestanter (återvärva)
Junisövergångar
Medlemssiffror distrikts/föreningsvis
Attitydpåverkan externt:
Introduktion till Fake Free-approachen
Introduktion till metodmaterialet Snacka Fest
Nå ut med vårt budskap - Målgrupper, kanaler, sociala medier, traditionella medier, mun-till-mun
Föreningsverksamhet:
Starta förening
Vilken typ av verksamhet ska föreningen bedriva?
Nischade föreningar och blandföreningar
Göra föreningar självgående

Riktlinjer Specialisten Drogpolitik
Syfte
Att utbilda deltagarna i UNF:s drogpolitiska ställningstaganden och ge verktyg för drogpolitiskt
påverkansarbete.

Målgrupp
Medlemmar som gått UNF:aren grund och som vill lära sig mer om drogpolitik och att arbeta med
opinion- och påverkansarbete.

Förkunskaper
UNF:aren eller motsvarande erfarenheter

Exempel på innehåll
Kunskap och utgångspunkter
- UNF:s drogpolitiska ställningstaganden och konkreta politiska krav
– Olika alkoholpolitiska instrument, hur dessa fungerar och används i praktiken
- Kunskap om hur alkohol och andra droger påverkar samhället och individen ur ett ekonomiskt,
socialt, medicinskt och demokratiskt perspektiv
Påverkansarbete i praktiken
- Konkreta verktyg för opinionsbildning och direkt politisk påverkan (till exempel aktioner, media och
politikermöten)
- Kunskaper om UNF:s aktuella politiska projekt, till exempel Ett bra uteliv
Retorik och debatt
- Kunskap och praktik kring hur vi kan föra fram våra argument på ett övertygande sätt och vinna
drogpolitiska debatter
- Övningar för att stimulera till debatt inom UNF och med övriga samhället, diskussioner kring olika
delar av det drogpolitiska programmet eller andra aktuella frågor
- Kunskap och reflektion kring det personliga nyktra ställningstagandet

Riktlinjer Specialisten Socialt
Syfte
Att sprida kunskap om UNF:s kamratstödsarbete och att lyfta arbetet med ett hållbart engagemang
och likabehandling.

Målgrupp
Medlemmar som gått UNF:aren grund och som vill lära sig mer om kamratstöd, hållbart engagemang
och inkludering.

Förkunskaper
UNF: aren eller motsvarande erfarenheter.

Exempel på innehåll
Kamratstöd
– UNF:s kamratstödsarbete
- Dysfunktionella familjer
- Varför en bra kompis behövs
Kompisbokens övningar och hur de kan genomföras
Hållbart engagemang
Ledarskap och gruppdynamik
Vad är ett hållbart engagemang och hur kan vi arbeta med det
Hur tar vi hand om våra medlemmar i föreningen och distriktet
Likabehandling - hur vi skapar ett inkluderande UNF
Hur välkomnar vi alla?
Dolda funktionshinder
Metoder för inkludering

Riktlinjer Specialisten Globalt
Syfte
Att ge deltagarna kunskap om vårt internationella arbete och verktyg för att arbeta med globala
alkohol- och drogfrågor.

Målgrupp
Medlemmar som gått UNF:aren grund och som vill lära sig mer om alkohol- och drogfrågan ur ett
globalt perspektiv samt vårt internationella arbete

Förkunskapskrav
UNF: aren eller motsvarande erfarenheter.

Exempel på innehåll
Alkohol som utvecklingshinder
IOGT-NTO-rörelsens samarbetsprojekt i världen
IOGT international och Active, Nordgu
Alkoholreklam i världen
Metoder för globalt arbete
Att genomföra en insamling
Opinionsbildning
Schysst Resande

