
för barn & deras vuxna

Datum: 
5 december 2018: Kidpower Vuxenutbildning 18:00-20:00 (Endast Vuxna)
6 februari 2019: Kidpower Vuxenutbildning 18:00-20:00 (Endast Vuxna)
16 februari 2019: Kidpower Säkerhet för barn och deras vuxna
Plats: Södermalm
Anmälan: Kontakta ATSUB 08-644 21 12 eller info@atsub.se
Mer information: www.kidpower.se

Denna praktiska och positiva kurs ger föräldrar, och andra närstående vuxna, möjligheten att 
lära sig “folksäkerhet” tillsammans med barn. Med folksäkerhet menar vi till exempel att:
•	 Vara och agera uppmärksam för att upptäcka och undvika problem.
•	 Skydda sig från elaka, sårande och kränkande ord. 
•	 Skaffa hjälp från upptagna vuxna.
•	 Säkerhets regler som att ”kolla först” när man är ensam eller med jämnåriga.
•	 Stoppa ovälkommen fysisk kontakt.
•	 Flytta sig bort från eventuella problem.
•	 Använda rösten för att skydda sig.
Ni får lära er, och öva tillsammans, på ett sätt som är anpassat till barnens ålder. Syftet är att 
deltagarna – både barn och vuxna – ska på ett roligt och lättsamt sätt lära sig färdigheter och 
säkerhetsvanor som de kan använda hela livet.
Fokus läggs på att lära sig och ha roligt tillsammans, samtidigt som vi hjälper er med verktyg 
för en balans mellan ökad självständighet och säkerhet. 
Vi kommer att ha två kurser kvällstid där du som vuxen kan lära dig hur du hjälper och stödjer 
dina barn att vara säkrare samt även får tillfälle att ställa frågor när inte barnen är med, och 
en kurs dagtid på en lördag där ni övar tillsammans med ert/era barn. 

Kidpower rekommenderas av lärare, psykologer, och andra experter på grund 
av vårt väldigt åldersanpassade, effektiva och positiva tillvägagångssätt. 

Vårt utbildningsprogram används i över 30 länder. Forskning och utvärderingar 
visar att vi har de ”Bästa metoderna för av minska och förebygga risken för att 

utsättas för mobbning, övergrepp, hot och våld”

Säkerhet


