Kostnadsfri utbildning i

WWW.KRUSHALLAND.SE

Ansvarsfull alkoholservering

Vi bjuder in dig och din personal att kostnadsfritt
delta i en 2-dagars-utbildning (KRUS) i Ansvarsfull
Alkoholservering
(Observera
avanmälningsreglerna
nedan!). Krögare, serveringspersonal, ordningsvakter
och entrévärdar är välkomna. Fokus i denna utbildning
läggs på alkohollagen i praktiken, en fungerande
samverkan mellan myndigheter och bransch samt
konflikthantering i arbetets vardag. Detta är inte en
krögarutbildning
som
genomgås
innan
serveringstillstånd. Det är först till kvarn som gäller för
anmälan!

Datum och tid dag 1:
2012-11-15 kl 14.30-22.00
Datum och tid dag 2:
2012-11-19 kl 15.30-22.00
Plats:
Socialförvaltningen i Halmstad, Kungsgatan
12.
Lunch och fika:
Mat (t ex matig baguett) och fika ingår alla
dagarna.

Utbildningens innehåll i stora drag:
- Alkohollagen
- Alkoholens medicinska och sociala effekter
- Information om polisens arbete med
alkohol och narkotika på restauranger
- Policy och tillsyn
- Konflikthantering
- Skriftligt prov

Kontaktnr under utbildningsdagarna:
Therese Wallgren 0702-830952

Syfte med utbildningen
Öka graden av kunskap och tillhandahålla redskap
gällande hur alkohol kan serveras på ett ansvarsfullt
sätt. Detta med syftet att minska restaurangrelaterat
våld genom att förebygga överservering och servering
av underåriga. En dialog mellan restaurangbransch och
myndigheter skall också skapas för att möjliggöra ett
bra samarbete vilket i sin tur kan leda till bättre
arbetsförhållanden för alla inblandade.

OBS!!!

Anmälan ska ske senast den 8
november 2012. Glöm ej att fylla i din
mail-adress då bekräftelse skickas till
denna adress.
Vid frånvaro utan att avanmälan
gjorts senast 2012-11-12, debiteras
anmälaren med 900 kr för att täcka
arrangörens kostnader.

Anmälningsblankett

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
För ytterligare information kontakta den lokala alkoholhandläggaren i din kommun. Skulle man bli sjuk eller få förhinder så kan man
överlåta sin plats till någon annan, detta måste dock meddelas arrangören.

Fyll i!
Ert namn: ____________________________________

Fyll i!

Telenr: _______________________________________

______________________________________________

Email: _______________________________________

______________________________________________

Adress: ______________________________________

______________________________________________

Yrke: ________________________________________

Specialkost/allergier ____________________________

Företag: ______________________________________

Skickas till:
Att: Michael Andersson,
Stadshuset
312 80 Laholm

Antal deltagare: _______________________________

Deltagarnas namn:______________________________
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Följande verksamheter har haft personal som
deltagit i KRUS-utbildningarna under 2010 och
2011:
Halmstad
MWM Events, Bond, Harry’s, Pio Matsal och Bar, The
Corner, The Bulls pub, The Fox and Anchor, Mårtenssons
nattklubb, Yoss, Gillbergs Kök, Smålands nation, Best
Western Grand Hotell, Särdals Kvarn Café, Restaurang
Skepparstugan, Scandic Hotells, Pensionat Lundåkra,
Mickedala Mässällskap, Coop kök och café, Wärdshuset Tre
hjärtan, Torntorget, House Ming, Cocaracha, Wild West
Steakhouse, Club Moon, Tin Yan House, Roberts Coffee, och
Fridolfs Krog, Punch Restaurang, Boom Boom Room, Blue
Thai, Kajskjulet, Volkswagen Golfarena, Tylöhus
Laholm
Annabelle, Brasseriet, Casablanca, Christans
Gourmetservice, Ebbas goda, Ysby Ideella föreningar,
Stallet, Ulvereds hjorthägn och Gröna Hästen
Hylte
Hotell Forum, Torups pizzeria, Hyltes pizzeria och Bamboo
Restaurang.
Ordningsvaktsföreningar/företag
Procura säkerhetsservice AB, Södra Hallands
Ordningsvaktsförening

Även ordningsvakter, entrévärdar, statligt och
kommunalt anställda samt politiker har deltagit i
utbildningarna.

Exempel från utbildningsdeltagarnas utvärderingar
Alkohollagen
Det gjorde det intressantare genom att leva sig in i
situationer ”spela teater”, vilket gjorde genomgången
intressantare och roligare. Och du tog upp bra
exempel på verkliga händelser.
Bra förklaringar, lättsamhet och bra kommunikation i
gruppen och från utbildare
Alkoholhandläggarnas information
Känns som att de verkligen vill samarbeta med oss i
restaurangbranschen. Fick många svar.
Smart att alkoholhandläggarna satt som i en panel
och fick frågor från föreläsare och publik att svara på.
Bra att de kunde svara utifrån de lokala
förutsättningarna.
Polisens information
Bra att veta när, hur man skall eller kan agera vid
olika situationer.
Bra att väva in deras information ihop med
kommunen så att det framgår att det är ett
gemensamt/uppdrag. Framför allt när det gäller
tillsynen.
Narkotika
Lärde mig hur jag lättare kan se om någon är
drogpåverkad.
Superbra, lätt att lyssna på, rolig, gör det lätt att
förstå
Konflikthantering
En av de mest intressanta föreläsningar jag varit på.
Jag kom till insikt om en mängd saker och hoppas att
jag fick en ökad förståelse för både min egna samt
andras reaktion.
Fantastiskt lärorikt och roligt! Bra talare och får
behålla ens intresse hela tiden.
Alkohol- och narkotikapolicy
Bra att få ta del av syfte och idéer om hur man ska
göra.
Bra att det ges exempel.

Sponsrat av:
Ett samarbete

mellan
restaurangbransch kommun och polis

Helheten:
Mycket givande kurs, man fick en del ”aha” och lärde
sig mycket.
Mycket bra, alla borde gå detta som arbetar på
rest/nattklubb/hotell/festival.
Roliga aktiviteter och lärorikt.

I kampen mot alkoholrelaterat våld
Ett samarbete mellan
restaurangbransch, kommun och polis
för en ansvarsfull alkoholservering
i södra Halland
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