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Vad är Trygga Möten?

Trygga Möten handlar om att förebygga och agera mot
kränkningar, övergrepp och
mobbning! Under 2013-2016 har Scouterna och KFUM
Sverige samarbetat i projektet Trygga Möten Överallt. Syftet
med det som tas fram inom projektet är att göra barn och
unga mer medvetna om sina rättigheter och att vara en schysst
kompis.
Följande material är tillgängliga kostnadsfritt för alla som
möter barn och unga i sitt arbete eller ideella uppdrag:

Aktivitetspaket

Trygga Möten har tagit fram aktivitetspaket med övningar som
handlar om att vara en schysst kompis, att förstå
barnkonventionen och att ha trygga möten på lika villkor.
Aktivitetspaketen är indelade i fyra olika åldersgrupper:
6-9 år, 9-12 år, 12-15 år och 15 år och uppåt. För dig som är
scoutledare heter aktivitetspaketen Spårare, Upptäckare,
Äventyrare och Utmanare, och dessa innehåller då även
målspår.
tryggamoten.scout.se/verktyg.

Tryckmaterial för unga och ledare

Foldern ”Hur är jag en schysst kompis” kan delas ut på fritidsgården, i skolan, på scoutmötet eller idrottsträningen, tex
i samband med att ni har gjort någon Trygga Möten-övning!
Kortets innehåll finns också i affischformat – sätt upp den
någonstans i er lokal för att alltid påminnas om det!
Foldern ”Hur agerar jag mot kränkningar och övergrepp?” är
en minneshjälp för dig som är ledare för barn och unga. Den
är enkel att alltid ha med i fickan.

Foldrarna kan beställas via scoutshop.se (Du behöver inte vara
scout för att handla där!) i 50-pack för 20 kronor + fraktkostnad.
Affischen laddar du själv ned och skriver ut via tryggamoten.
scout.se/verktyg.

Filmer

Filmerna Får jag följa med och Alla mot en, är två filmer med tre
alternativa slut var. Syftet är att titta på dem i grupp och sedan
samtala om hur mobbning kan förebyggas.
Barns rätt och Vuxnas ansvar handlar om Trygga Möten och
barnkonventionen.
Samtliga filmer finns utan text, med svensk text och med engelsk text.
tryggamoten.scout.se/verktyg

Spel

Trygga Mötens rättighetsspel om barnkonventionen kan spelas
enskilt eller i grupp och man kan välja om man vill att frågorna
och svaren ska läsas upp.
tryggamoten.scout.se/spel

Tryggare tillsammans

Tryggare tillsammans är en guide som kan användas för att i
grupp prata om hur verksamheten görs tryggare.
tryggamoten.scout.se/verktyg

Webbkurs

Trygga Mötens webbkurs är för alla som
jobbar med barn och unga eller möter barn och unga i sitt
ideella uppdrag.
www.tryggamoten.se.

