EN INBJUDAN
ATT PRATA MED BARN PÅ LÅGSTADIET
OM KROPPEN OCH GRÄNSER
Den 15 oktober lanserar Rädda Barnen en uppdatering av vägledningen Stopp! Min kropp!
samt ett nytt material riktat till lågstadiet och då har du möjlighet att vara med.
Välkommen till en eftermiddag med fokus på hur vuxna, framför allt i skolans värld, kan
arbeta med frågor som rör kroppen, integritet och övergrepp. Att prata med barn om
kroppen och kroppens privata områden kan ibland kännas svårt och utmanande. Därför
har Rädda Barnen tagit fram vägledningen Stopp! Min kropp! Med utgångspunkt i vägledningen kommer ni få ta del av råd och tips som kan vara användbara i vardagen.
Vi kommer också presentera vårt alldeles nya skolmaterial Stopp! Min kropp!, som vänder
sig till barn i 7–9 års ålder. Materialet består av fem korta filmer och tillhörande kortlåda
med fakta, frågor och aktiviteter om känslor, kroppen och vad man får och inte får göra
med andras kroppar. Materialet är tänkt att vara användbart och tydligt för dig som vuxen
i skolan och samtidigt lärorikt och spännande för barnen. Se förhandstitt här.
Seminariet avslutas med att vi får ta del av lärares och barns reflektioner kring att prata
om dessa ämnen i skolan samt Rädda Barnens visioner om hur arbete med dessa frågor
kommer fortsätta.
Anmälningsavgiften är 400 kr per deltagare. I priset ingår fika samt Rädda Barnens alldeles nya
skolmaterial Stopp! Min kropp! bestående av en kortlåda att arbeta med i klassen kopplat till
filmerna samt handledning till personalen.

DAGENS PROGRAM
14.30–14.45

Välkomna, inledning av Sofia Bidö, chef för Rädda Barnens Centrum för
stöd och behandling.

14.45–15.30

Vägledningen Stopp! Min kropp! Hur du som vuxen kan prata med barn
om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Hanna Thermaenius, psykolog
på Rädda Barnen ger tips och råd.

15.30–15.45

Fika

15.45–16.30

Skolmaterialet Stopp! Min kropp! – Visning av vinjettfilmerna,
korten samt en introduktion till hur det kan användas med barnen
i skolan.

16.30–17.00

Avslutande reflektion, vad tycker barnen? Vad tänker de vuxna?
Hur kommer Rädda Barnen gå vidare?

Välkomna!

Anmäl dig här:
https://tinyurl.com/pratamedbarnomkroppensthlm1
Datum: 15 oktober
Tid: 14.30–17.00
Plats: Vasateatern, Vasagatan 19 Stockholm

