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Pressmeddelande   18 december 2015 
 
Fryshuset Basket håller värdegrundsutbildning för 
sina ledare tillsammans med Lions och Lions Quest. 

 
20 basketledare i ålder 16-26 år från Fryshuset Basket kommer den 4 januari 2016 

att gå en utbildning i Lions Quests ”Tillsammans”. Detta för att utbilda sig i 

värdegrundsfrågor, för att kunna arbeta med barnen i basketlagen om dessa frågor.  

 

- Vi gör detta för att stärka våra basketledare i sitt ledarskap, säger Kristina 

Öman, verksamhetsutvecklare på Fryshuset Basket.  

 
Lions Quest-utbildningen ”Tillsammans” handlar om samspel i grupp, hur man är med varandra även om 

man är olika och hur man är när man är en schyst kompis.  

 

- Fryshuset Basket har en stark övertygelse om att uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap 

bygger självkänsla och lyfter fram människors inneboende kraft. Därför väljer vi att ha extra fokus 

på värdegrundsfrågor och genomför denna värdegrundsutbildning i januari i samarbete med Lions, 

fortsätter Kristina Öman.  

 

- Vi ser fram emot att ledarna får fokusera på värdegrundsfrågor och att de får nya verktyg och ny 

kompetens.  

 

Lions Quests Tillsammans-kurser syftar till att vidareutbilda lärare, annan skolpersonal, idrottsledare och 

ungdomsledare inom området barns/ungdomars värdegrund och relationer samt att säga nej till våld, alkohol 

och droger. Efter genomförd utbildning använder kursdeltagarna dessa kunskaper i sin dagliga 

undervisning/ledarskap.  

 

Lions Quest – Tillsammans är Lions långsiktiga satsning på barn och ungdomar i Sverige. Tillsammans-

kurserna erbjuder utbildning för lärare, föräldrar, skolpersonal samt barn- och ungdomsledare.  

 

Programmet har funnits i Sverige sedan 1987 och drygt 30 000 lärare har deltagit i utbildningarna.  

 

Mer information på www.lions-quest.se.  

 

Lions är en global frivilligorganisation med 1,4 miljoner medlemmar i 45 000 klubbar runtom i världen och 

12 000 medlemmar i 462 klubbar i Sverige. Mer information på www.lions.se.  
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