Prislista – Skola
Mer information om samtliga utbildningar hittar du på www.friends.se.

Friendsprogrammet: analysera, förebygg och främja
F-6, 6-9 eller gymn.

från 35 000 kr/år

F-9

från 47 000 kr/år

En kostnad på 50 kr/elev tillkommer
Utbildningar som ingår år 1: kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff,
personalutbildning, mentorsutbildning och trygghetsteamsträff samt material för arbetslagsträffar
och temaböcker. För F-9 skolor ingår två elevträffar och två mentorsutbildningar.
Friendsprogrammet är 3-årigt.

Tillval till Friendsprogrammet
Extra personalutbildning

8 000 kr

Extra mentorsutbildning

8 000 kr

Extra elevträff

8 000 kr

Del av Friendsprogrammet
Endast analysera
Analysera F-6/6-9/gymn
1-100 elever

15 000kr

101-400 elever

22 000 kr

401 

30 000 kr

Analysera F-9
1-100 elever

20 000kr

101-400 elever

27 000 kr

401 

35 000 kr

Utbildningar som ingår: kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff.

Enskilda utbildningar
Komboutbildning

12 000 kr

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer förskolor, skolor och idrottsföreningar i
hela landet. Vår vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
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Schysst på nätet
Lilla Schysst på nätet-paketet

20 000 kr

Utbildningar som ingår: personalutbildning och vårdnadshavarutbildning.

Stora Schysst på nätet-paketet

35 000 kr

Utbildningar som ingår: kartläggning och orsaksanalys inklusive elevträff och skolledarträff,
personalutbildning och vårdnadshavarutbildning

Alla nätutbildningar kan även köpas separat:
Kartläggning ink. elev- och skolledarträff

18 000 kr

Personalutbildning

12 000 kr

Vårdnadshavarutbildning

9 000 kr

Om våra priser
Priserna gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare. Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa
och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.
Regler vid avbokning
Regler vid avbokning Vid avbokning senare än 60 dagar innan bokad utbildningsdag debiteras kunden
för motsvarande 50% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokad
utbildning debiteras kunden för motsvarande 75% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än
7 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden. Vid
avbokning tidigare än 60 dagar innan den första inbokade utbildningsdagen sker avbokningen utan
kostnad.
Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom, lågt antal deltagare
eller händelser utom vår kontroll.

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer förskolor, skolor och idrottsföreningar i
hela landet. Vår vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.
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