EN INBJUDAN
ATT PRATA MED BARN PÅ LÅGSTADIET
OM KROPPEN OCH GRÄNSER
Välkommen till en eftermiddag med fokus på hur vuxna 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 det vardagliga arbetet. 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.
Ni kommer också att få ta del av premiären på UNGA Musik i Syds musikföreställning Stopp
min kropp som har inspirerats av Rädda Barnens vägledning Stopp! Min kropp!. På ett lekfullt,
drastiskt och humoristiskt sätt använder man här nycirkus och musik för att ta sig an ett
allvarligt ämne om kropp och integritet. Föreställningen går sedan att beställas av skolor
och förskolor.
Rädda Barnen har även bjudit in Joanna Lundqvist från Change Attitude för att presentera
lärospelet Parkgömmet ett digitalt verktyg som syftar till att öka barns riskmedvetenhet
om grooming. Change Attitude är en organisation som använder olika kulturella uttryck för
att visualisera och mobilisera till handling mot sexualiserat våld mot barn. Parkgömmet
kommer att delas ut kostnadsfritt till alla grundskolor i Sverige.
Anmälningsavgiften är 700 kr per deltagare. I priset ingår fika samt Rädda Barnens skolmaterial
Stopp! Min kropp!. Varje närvarande grundskola kommer också att få spelet Parkgömmet.

DAGENS PROGRAM
13.30–14.00

Välkomna, inledning Rädda Barnen

14.00–15.00

Skolmaterialet Stopp! Min kropp! – visning av vinjettfilmer, kortmaterial samt en
introduktion till hur det kan användas med barnen i skolan. Sara Skoog, leg.psykoterapeut på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

15.00–15.20

Paus

15.20–16.00

Musik i Syd Utvecklingscentrum, information om bakgrunden till musikföreställningen. Anna-Carin Fogelqvist, utvecklingsansvarig UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum,
Marco Vega, sakkunnig och Ola Hörling, regissör och koreograf.

16.00–17.00

Premiär för musikföreställningen Stopp min kropp. Ida Stenman och Christoffer
Remberger, cirkusartister från Cirkus Saga samt Matilda Årestad och Jesper
Johannesson, musiker.

17.15–18.00

Parkgömmet – ett lärospel som syftar till att öka barns riskmedvetenhet på
nätet med fokus på grooming. Joanna Lundqvist, ordförande för Change Attitude
berättar om spelet.

18.00–18.15

Avslutande reflektion. Hur går
ni vidare på skolorna? Möjlighet
att ställa frågor.

Välkomna!

Anmäl dig här: https://tinyurl.com/pratamedbarnomkroppen2
Datum: Måndag den 4 november
Tid: 13.30–18.15
Plats: Palladium, Södergatan 15 i Malmö
Kostnad: 700 kr
Sista anmälan: 7 oktober

