
SANT
Kontraktsmetod för barn och ungdomar i åk 5-9

Mer information om SANT
Hittar du på kommunens webbplats: skovde.se/SANT
Vid frågor kontakta kommunens drogförebyggande samordnare
via kontaktcenter 0500 49 80 00.

Kontakt Skövde kommun
Telefon dagtid (07.30-16.30): 0500 - 49 80 00
E-post: skovdekommun@skovde.se
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Webbplats: skovde.se



Vad är SANT?

Ladda ner appen
Ladda ner appen Mitt Skövde och gå vidare till SANT.
Förälder fyller i uppgifter i formuläret och signerar med mobilt
BankID. Ditt barn får en kod till sin mobiltelefon via sms. Koden
används vid inloggning i appen och förmånerna visar ditt barn
upp när de ska användas för de sponsorer som deltar i SANT. Det
går också bra via vår e-tjänst att skriva under kontraktet via
dator. För de ungdomar som inte har tillgång till någon
mobiltelefon finns möjlighet att få kontraktet i pappersform.

I appen finns information om SANT-verksamheten, snatteri,
alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak.

På kommunens webbsida finns även informationen översatt till
arabiska, dari och engelska.

SANT-verksamheten är en kontraktsmetod där barn och
ungdomar i årskurs 5-9 tar ställning mot sniffning, skadegörelse,
snatteri, alkohol, dopningspreparat, narkotika och tobak.
Kontraktet är digitalt och utformat i en app.
Syftet är att barn och ungdomar ska kunna påverka sin egen
vardag genom att ta ställning i dessa frågor. Målet är att fler barn
och ungdomar ska välja att avstå från brott, alkohol, narkotika,
dopningspreparat och tobak. Alla Skövdes kommunala skolor
och ett flertal friskolor är med i verksamheten och de flesta
eleverna förnyar sina kontrakt. Det är frivilligt och gäller under
ett år. Alla som skriver på SANT-kontrakt deltar varje termin i
utlottning av fina priser och får förmåner och rabatter.

SANT-verksamheten är en del i Skövde kommuns förebyggande
arbete. Arbetet sker i samverkan med sektorerna socialtjänst,
barn och utbildning, medborgare och samhällsutveckling samt
privata aktörer och föreningar.


