Schysst på nätet-paketet
Följande ingår i Schysst på nätet-paketet:
Kan bokas med eller utan kartläggning
1. Kartläggning och analys
Enkät om trygghet på nätet
Samtliga elever från årskurs tre och uppåt får svara på en åldersanpassad webbenkät om nätet. Frågorna handlar bland annat om elevernas nätvanor, förekomsten av kränkningar och sexuella trakasserier,
deras egna strategier för att hantera eventuell kränkningar samt vilket stöd de upplever att de får från
vuxna och andra barn/unga. Enkäterna finns i tre versioner, för årskurs 3-6, 6-9 samt gymnasiet.
Elevträff
Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Friends utbildare träffar en grupp elever, diskuterar resultatet av enkäten och lyssnar på elevernas förslag på hur man skulle kunna skapa en tryggare
nätmiljö. Friends sammanfattar och presenterar senare elevernas tankar och synpunkter på skolledarträffen.
Skolledarträff
Ni väljer själva vilka som ska vara med på skolledarträffen förutom rektor. Många väljer exempelvis
att bjuda in sitt skolhälsoteam. Tillsammans går vi igenom resultatet av kartläggningen och elevträffen
samt diskuterar på övergripande nivå vilka strategier och insatser skolan vill prioritera för att bidra till
en tryggare och schysstare nätmiljö för eleverna.
2. Utbildning och stöd
Personalutbildning
Personalutbildningen består av två delar. Den första handlar om kunskap och perspektiv. Vi diskuterar
lagstiftning och nätpolicies, speglar vårt eget förhållningssätt till nätet samt går igenom vilka åtgärder
mot nätkränkningar som forskningen pekar ut som effektiva. Under utbildningens andra del diskuterar
och planerar vi hur skolans förebyggande och främjande arbete för en tryggare nätmiljö skulle kunna
utvecklas.
Utbildning för vårdnadshavare
Utbildningen för vårdnadshavare bygger på samma innehåll som personalutbildningen, men perspektivet är vårdnadshavarens och inte skolpersonalens. I den avslutande diskussionsdelen fokuserar vi på
hur man kan skapa en bättre dialog och samverkan mellan elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

3. Uppföljande dialog
Uppföljnings- och stödsamtal
I ett uppföljande stödsamtal över telefon eller Skype får ni möjlighet att diskutera hur arbetet på er
skola har gått efter avslutad utbildning. Uppföljningen fokuserar på implementering, stöd, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.
Pris
Stora Schysst på nätet-paketet (inkl kartläggning): Från 35 000 kr
Lilla Schysst på nätet-paketet (exkl kartläggning): Från 20 000 kr
Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.
Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och det fortsatta arbetet för en värld där inget barn utsätts för mobbning.
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