Aktivitet:
Lag et sikkerhetsnett!
TIL
LÆRER

Formålet med denne aktiviteten er å reflektere over hva som gjør barn trygge, og hva de selv kan
gjøre for å støtte og hjelpe hverandre. Aktiviteten går ut på at man skriver sitt budskap på hjerteformede lapper, som man så henger opp på et «sikkerhetsnett». Sikkerhetnettet kan gjerne være et
fysisk nett som dere henger opp i klasserommet, eller dere kan henge lappene på tavla.

Nå skal vi tenke litt over hva som gjør dere trygge, og hvordan vi kan gjøre hverandre trygge.
De hjerteformede lappene dere har fått utdelt, skal dere brette i to på langs. På de to halvdelene skal
dere skrive forskjellige ting:
• På den ene halvdelen skal dere skrive hva dere ønsker dere og trenger fra voksne, for at dere skal
ha det bra og være trygge.
• På den andre halvdelen skal dere skrive hva dere selv skal gjøre for å være en god venn, og hva dere
gjør hvis en annen elev eller venn/venninne har det vanskelig.
Jeg og de andre voksne som er med her, skal også skrive noe på lappene våre.Vi skal skrive:
• Hva vi skal love å gjøre for å være en trygg voksen og bidra til at barn blir beskyttet mot seksuelle
overgrep.
• Hva vi skal love å gjøre for at denne skolen skal være en trygg plass for alle barn.
TIL
LÆRER

Denne aktiviteten kan være en anledning for barn til å fortelle om hva de har på hjertet, om de bærer
på en vond hemmelighet eller noe annet. Observer og følg med på hva barna deler, snakk med dem
underveis og lytt til deres refleksjoner. Etter at alle har skrevet ned sine ønsker og løfter, skal man
sammen henge disse opp i sikkerhetsnettet som blir et stort og synlig symbol på at skolen skal være et
trygt sted for barna, og at vi alle bidrar til å gjøre hverandre trygge. Bruk litt tid på å snakke om de
forskjellige tingene som er blitt skrevet. Gjør gjerne dette som en oppsummering av og påminnelse
om det viktigste dere har snakket om i løpet av undervisningsopplegget.
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For mer informasjon om Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og seksuelle overgrep,
se www.reddbarna.no/jegerher
For mer informasjon om Redd Barnas gratis undervisningsmateriell,
se www.reddbarna.no/skole

