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KLASSBESÖK HT 17
Höstterminen är full gång men ännu
finns lediga tider för klassbesök! Passa
på då vårterminen snabbt kan bli
fullbokad.
Hör av dig till Malin,
malin.svedjeholm@norrbotten.se
för att boka in ett besök på er skola.
NYA FÖRMÅNSGIVARE
Jakten på nya förmånsgivare
fortsätter. Det senaste tillskottet är
Clarion Sense SPA i Luleå som
erbjuder rabatterat pris på
inträdet för medlem och ytterligare
en gäst. Ett perfekt sätt att fira sin
tobaksfrihet på!
Kom gärna med förslag på
attraktiva förmånsgivare och tveka
inte att själv ta kontakt med olika
företag eller verksamheter.
KURS TOBAKSAVVÄNJNING
Utbildningen för dig som vill bli
diplomerad tobaksavvänjare hålls
17-18 oktober och fortsätter sedan
under hösten med ytterligare två
träffar samt hemuppgifter.
Passar utmärkt för elevhälsopersonal
som vill kunna erbjuda stöd till
ungdomar som önskar bli
tobaksfria.
Är du intresserad av att delta så
anmäl dig innan 10 oktober:
https://simplesignup.se/event/95014
TOBAK, GLOBAL HÅLLBARHET
OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Årets LUFT-konferens bjöd på många
inspirerande och tankeväckande
seminarier. Parul Sharma,
människorättsjurist, var en av de

många föreläsarna men en av de få
som hade fokus tobak kopplat till
mänskliga rättigheter och global
hållbarhet. En inblick i hur
tobaksindustrin utnyttjar människor,
även barn, och dessutom struntar i
miljö lämnar få oberörda. Detta är
något vi på Tobaksfri duo vill ta tillvara
på och har i åtanke inför våra besök
ute på skolorna.
ÅRLIG TOBAKSKONFERENS LULEÅ
Den 25 oktober bjuder Länsstyrelsen
och Region Norrbotten för tionde året i
rad in till tobakskonferens. Årets tema
är barns rättigheter och inflytande i det
tobaksförebyggande arbetet. Alla som
arbetar eller är intresserade av att
arbeta tobaksförebyggande i
Norrbotten är välkomna, däribland
elevhälsopersonal, pedagoger och
skolledning. Konferensen är kostnadsfri,
se program och anmäl dig senast 11
oktober via länk:
http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten
/Sv/kalender/2017/Sidor/Tobaksforeby
ggande-arbete-i-Norrbotten.aspx

TACK FÖR ETT GOTT
SAMARBETE!
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