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Tillsammanskraft till 1000 

– ett våldsförebyggande tillsammansprojekt i Enköpings kommun. 

 

 
 

Vill du och ditt företag vara med och förebygga våld, mobbning och andra 

destruktiva härskarkulturer bland barn och unga i vår kommun? 
 
Initiativtagaren, Göran Davidsson säger: “Jag vill investera tid och kraft i ett proaktivt arbete mot våld, 

mobbning och andra härskarkulturer på våra skolor och i vårt samhälle. Om vi vuxna krokar arm med 

varandra är jag övertygad om att vi tillsammans kan motverka dagens destruktiva utveckling och 

skapa en trygg och tillitsfull vardag för oss alla”. Om vi går samman och visar vårt gemensamma 

engagemang i frågan kan vi via detta projekt skapa en magisk tillsammanskraft  som motverkar en 

negativ utveckling i Enköpings kommun. 

Projektet vänder sig till företag/organisationer som via sponsring vill göra det 

möjligt för skolor att få en helt kostnadsfri våldsförebyggande 

utbildningsinsats, Inre styrketräning. Mer info: www.tillsammanskraft.se 

http://www.tillsammanskraft.se/


Åsenstugan är idag är ett centrum för tillsammansutveckling. Göran Davidsson, 

Kreativ idé erbjuder där inspiration och teambuilding för vuxengrupper som vill 

grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa en magisk tillsammanskultur. 

Med detta projekt vill Göran också använda Åsenstugan till att erbjuda kommunens 

skolor INRE STYRKETRÄNING. Förhoppningen är att 1000 elever ska få ta del av 

denna utbildningsinsats som har som mål att motverka och förebygga våld, 

mobbning och andra härskartekniker bland barn och unga i Enköpings kommun. 

Göran Davidsson, Kreativ idé kommer från och med januari 2022 erbjuda skolor i 

vår kommun en unik våldsförebyggande utbildningsinsats. I första läget är fokus på 

de yngre eleverna (F-6). Plats: Åsenstugan, Västra Åsgatan 2, Enköping (En backe 

upp från Resecentrum) 

 

Inre styrketräning är en stärkande och våldsförebyggande utbildningsinsats som 

bygger på forskning. Inriktningen är anpassad för grundskolans elever men riktar sig 

även till målsmän och pedagoger. 

*Inre styrketräning har under åren 2007 - 2014 varit en kommunövergripande central 

insats som stöd för kommunens skolor. Utbildningsförvaltningen har uttalat sig om 

upplägget och säger att insatsen är “spännande och relevant” 

UPPLÄGG 

1. Information/utbildning till personal och föräldrar. Syfte: att ge alla i systemet ett 

gemensamt språk och en gemensam värdegrundsriktning (2h) 

2. ELEVPASS: Relations- och tillitsbyggande inledning Syfte: ökat kasam (1h) 

3. ELEVPASS: Empatisk förmåga. Syfte: att stärka förmågan att uppleva, förstå 

och känna andra individers känslor (1h) 

4. ELEVPASS: Självkänsla/integritetszoner/tillit/respekt.  Syfte:att ge varje elev 

en stolthet över sin unika särskildhet (1h) 

5. ELEVPASS: Social kompetens/kamratskap. Syfte: att optimera varje elevs 

tillsammanskompetens (1h) 

6. Reflektion/utvärdering tillsammans med respektive skolas personalgrupp Syfte: 

att öka förutsättningarna för att projektet blir en del av en bestående värdegrund 2h) 

För att bevara och förankra budskapet får pedagogerna och eleverna uppdrag 

(”växor”). Dessa växor (ej läxor) är till för att förankra budskapet/värdegrunden och 

göra kunskapen meningsfull, begriplig och hanterbar. (Ökat KaSam-värde) 



Du och ditt företag kan vara med och göra denna utbildningsinsats helt kostnadsfri 

för respektive skolenhet. En kostnad som annars skulle vara 600 kr per elev för hela 

utbildningspaketet ovan. 

GARANTISÄKRAD SPONSRING 

Om ni är intresserade att bidra ekonomiskt väljer ni en summa som ni vill sponsra 

med. På hemsidan www.tillsammanskraft.se kan du skicka ett meddelande med 

företagsuppgifter tillsammans med summan (exkl. moms) som företaget vill sponsra 

projektet med: 

10 elever: 
6.000 kr 

20 elever: 
12.000 kr 

30 elever: 
18.000 kr 

40 elever: 
24.000 kr 

50 elever: 
30.000 kr 

60 elever: 
36.000 kr 

70 elever: 
42.000 kr 

80 elever 
48.000 kr 

90 elever 
54.000 kr 

100 elever: 
60.000 kr 

 

Inom kort får ni en skarp offert som ni godkänner. Sedan kan ni i lugn och ro följa 

utbildningsinsatsen via hemsidan. Först efter avslutat projekt får ni sedan en faktura 

på ert valda belopp. Garanti: Om det samlade utvärderingsresultatet inte blir 

helt klart positivt ges sponsorerna möjlighet att riva respektive faktura. 
 

På hemsidan www.tillsammanskraft.se som kommer göras av ZMART web och 

reklam AB, kommer det att vara synligt vilka företag som sponsrar detta 

tillsammansprojekt samt hur många elever respektive företag har valt att sponsra. 

Förhoppningen är att nå 1000 elever innan september månad 2022. 

Skolorna med föräldrar, elever och personal samt övriga intresserade i kommunen 

kommer också använda denna sida för att få fortlöpande information om projektet. 

Senast i januari 2022 startar utbildningsinsatsen och från och med idag 211013 på God 

morgon Enköping ges möjligheten att haka på denna unika satsning. 

MER INFO 
Vill ni veta mer kan ditt företag boka in en kostnadsfri presentation på Åsenstugan. Kontakta mig via 

mail så bokar vi in en passande tid. Då kan jag, Göran Davidsson, berätta mer om upplägget och köra 

kortfattade versioner av de fyra elevpassen. Jag bjuder självklart på fika! 

Med vänliga hälsningar, 

Göran Davidsson, Kreativ idé, info@gorandavidsson.se, 073-5811005 

www.gorandavidsson.se 
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