
”Otroligt givande dag och utvecklande för hela 
arbetslaget.”

”Bra med många nya idéer och tips när man 
jobbar med barn och unga.”

”Kursen var inspirerande och bra samt lätt att ta 
till sig och hålla intresset uppe under hela dagen.”

”Viktigt ämne att arbeta med. Positivt att vår 
kommun vill att alla anställda inom både förskola 
och skola går kursen. Det blir en röd tråd.”

”Hela dagen har varit superbra och inspirerande. 
Mycket bra utarbetat material som underlättar 
för pedagogerna att jobba med.”

”Proffsigt. Stolt att få vara med i en organisation 
med så kunniga medarbetare.”

LIONS QUEST 

TILLSAMMANS
GER TRYGGHET OCH GÖR SKILLNAD

TILLSAMMANS - LIONS QUEST

Geijersgatan 24, 112 44 Stockholm

08-744 59 00, info@lions-quest.se

www.lions-quest.se 

TILLSAMMANS - LIONS QUEST är en mycket 
stor satsning som gjorts för barn och ungdomar 
inom områdena värdegrundsarbete och livs-
kvalitet för att bidra till en trygg och drogfri 
uppväxt.

Lions Quest har implementerats i över 100 länder.

Det är tack vare lionsklubbarna och lions-
medlemmarna som läromedlen spridits i Sverige. 
Det är viktigt att denna satsning fortsätter många 
år framöver.

Tillsammanskurser och material finns för 
förskolan, grundskolan och gymnasiet samt för 
barn och ungdomsledare. Även föräldrar erbjuds 
kurser och ett föräldramaterial.

Värdegrundsarbete
och livskunskap
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DET HÄR ÄR
"TILLSAMMANS"
En värdegrundskurs som vänder sig till personal 
inom skola föreningar och till föräldrar.

Ett systematiskt värdegrundsmaterial som vänder 
sig till elever, barn och unga samt föräldrar.

"TILLSAMMANS" verkar för en trygg uppväxt och 
förebygger bl.a. exkludering och psykisk ohälsa.

"TILLSAMMANS" är ett evidensbaserat material 
som används världen över och som utsetts av 
UNODC (FN-organ) som verktyg för drog-
bekämpning på Balkan.
www.unodc.org, www.casel.org

• GEMENSKAP

• KONFLIKTHANTERING

• RESPEKT

• ANSVAR

• POSITIVA BESLUT

• ATT SÄTTA MÅL

TILLSAMMANS
Skolår 4-6Tillväxt - Mognad - Utveckling

Ett läromedel om livskvalitet

för en värdefull skola
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Om Lions QuestLions Quest introducerades i Sverige 1987. Idag har drygt 31 000 

lärare och annan skolpersonal inom förskola, grundskola och 

gymnasium utbildats. Lions Quest finns i ett 90-tal länder. 

I Sverige kallas läromedlen Tillsammans och dessa har utvecklats i 

samarbete med Lions Clubs International Foundation. Läromedlen 

har anpassats till svenska förhållanden och läroplaner.
TillsammansLions Quest ”Tillsammans ” är en mycket stor satsning som gjorts 

för barn och ungdomar inom områdena värdegrundsarbete, etik 

och livskvalitet, för att därmed bidra till en trygg och drogfri uppväxt. 

Det är tack vare lionklubbarna och lionmedlemmarna som läromedlen 

har spridits i Sverige. Det är viktigt att denna satsning fortsätter 

under många år framöver.
Tillsammanskurser och material finns för förskolan, grundskolan, 

gymnasiet och för barn och ungdomsledare. Även föräldrar erbjuds 

kurser och ett föräldramaterial.

Kontakt:
Lions QuestGeijersvägen 24112 44 Stockholm

tel 08-744 59 00mobil 0739-41 16 67fax 08-726 92 00info@lions-quest.sewww.lions-quest.se
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OM LIONS QUEST

Lions Quest introducerades i Sverige 1987. Idag har drygt 31 000 lärare och annan 

skolpersonal inom förskola, grundskola och gymnasium utbildats. Lions Quest finns 

i ett 90-tal länder. I Sverige kallas läromedlen Tillsammans och dessa har utvecklats 

i samarbete med Lions Clubs International Foundation. Läromedlen har anpassats 

till svenska förhållanden och läroplaner.

TILLSAMMANS

Lions Quest ”Tillsammans” är en mycket stor satsning som gjorts för barn och 

ungdomar inom områdena värdegrundsarbete, etik och livskvalitet, för att där-

med bidra till en trygg och drogfri uppväxt. Det är tack vare lionklubbarna och 

lionmedlemmarna som läromedlen har spridits i Sverige. Det är viktigt att denna 

satsning fortsätter under många år framöver.

Tillsammanskurser och material finns för förskolan, grundskolan, gymnasiet och 

för barn och ungdomsledare. Även föräldrar erbjuds kurser och ett föräldramaterial.

KONTAKT:

Lions Quest

Geijersvägen 24

112 44 Stockholm

www.lions-quest.se
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FÖR BARN OCH UNGDOMSLEDARE

Två steg fram och inget tillbaka
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DÄRFÖR BEHÖVS
"TILLSAMMANS"  
Barn och unga behöver träna på och lära sig 
sociala och emotionella kompetenser.

"TILLSAMMANS" lär barn och unga om vänskap 
och hur de kan hantera tankar och känslor och 
hur de sätter gränser för sig själva och andra. 
De får en trygg arena där de kan träna på
konsekvenstänkande och på att ta goda val.

KÄNNA SIG
SJÄLVANSVARSFULLA 

BESLUT

SAMARBETS-
FÄRDIGHETER

SJÄLV-
FÖRSTÅELSE

EGENKONTROLL

BOKA KURS!
• FÖRSKOLA

• GRUNDSKOLA

• GYMNASIUM

• BARN-OCH UNGDOMSLEDARE

• FÖRÄLDRAR

Kurs dagtid: 1 dag kl 09.00-16.00
Kurs kvällstid: 2 tillfällen om 3 tim
Uppföljning:  3 tim uppföljning efter 6 mån
Deltagare: Max 35 personer
Material: Alla deltagare erhåller anpassat  
 TILLSAMMANSmaterial 

KONTAKT FÖR ÖVRIG INFO:
LIONS QUEST
08-744 59 00
info@lions-quest.se

” Det är bättre att bygga barn
än att reparera vuxna”
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