
Vill eran förskola lära sig med om hur man kan arbeta för att 
förebygga sexuellt utnyttjande av barn? Vid intresse anordnas nedan 
beskriven kurs i Kode eller i er egna kommun. Lämpligt datum är en 
av era stängningsdagar för hösten 2016/ våren 2017. Kursen vänder 
sig till all personal som arbetar med barn med fokus på den mindre 
barnet men även lite om det större barnet. Skicka intresseanmälan, 
förslag på datum och ungefärligt antal deltagare från er förskola till 
jeanette.solrosen@telia.com. 
Att förebygga sexuellt utnyttjande av barn i Förskolor 
Kristna Montessori Förskolan Solrosen i Kode anordnar en kurs i ämnet:  
Förebyggande arbete mot sexuellt utnyttjande av barn på Förskolan – en kurs i att tänka efter före och se till att det otänkbara aldrig inträffar men också upptäcka och hjälpa ett utsatt barn.  
Föreläsare på kursen är barnpsykolog med stor erfarenhet av att arbeta med barn i kris och hur vi kan hjälpa barnen. Grupparbete och diskussioner gör också att alla får träna sig på att prata om något så jobbigt som sexuellt utnyttjade av barn.  
Kursen tar upp följande områden:  
Hur reagerar små barn på traumatiska händelser generellt 
”Sexuella övergrepp-kunskap”. Förekomst, vilka drabbas, hur går det för de som drabbas 
Hur pratat man med barnen om kroppen, integritet och normalt/onormalt beteende? Hur lär man 
dem skydda sig själva och säga till när någon kränker dem? Utgår från Rädda Barnens material 
”stopp min kropp” 
Hur upptäcker man att ett barn blivit sexuellt utnyttjat? Vad ska man göra?  
Vilka rutiner bör förskolan ha för att undvika möjligheter till övergrepp? Dela erfarenheter, vilka 
rutiner har de deltagande förskolorna? Hur jobbar förskolorna med sina rutiner?  
Hur samtalar man om detta bland personalen för att avvikande beteende från vuxna ska upptäckas? 
Vad ska man tänka på när ny personal anställs? 
 
Var: Antingen i Solberga församlingshem eller lokal i eran kommun  
När: Förslagsvis en av era stängningsdagar under hösten 2016 /våren 2017, tid 9-13 eller 13:30-16:30 
Kostnad: Beroende på antalet deltagare, vid över 50 personer blir kostnaden 250kr/ deltagare, vid 
mindre antalet deltagare något högre, fika ingår.  
Anmälan sker till Solrosens förskolechef Jeanette De Oliviera på: jeanette.solrosen@telia.com 


