
 

 
Barn och internet:  
Föreläsning tisdagen den 7 februari  
 
Plats: Hågadalsskolans matsal. 
Tisdagen den 7 februari. 
Fika från 18. 
Föreläsning: 18.15 - 20.00. Finns även tid för diskussion och frågor på slutet. 

Välkommen till föreläsning om barn och internet!  

Det är vanligt att vi föräldrar har svårt att hänga med och förstå ungas digitala vanor - idag 
finns många sätt att använda sociala medier och onlinespel. För att lära oss mer om barn och 
internet har vi bokat in föreläsningen SlutaStrutsa som ges gratis av digitala 
kommunikationsbyrån Salgado. Även lärare är välkomna. 
 
Läs	mer	på	följande	sidor	eller	på	http://salgado.se/slutastrutsa/ 

Hälsningar 
Hågadalsskolans föräldraförening 
Jonas, Klara, Magdalena, Britta, Emma och Anja 
hagadalsff@gmail.com 
 

Anmäl gärna om du vet att du kommer på denna LÄNK  J 
Du kan även skicka frågor i förväg. 

 
 

 

	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWavusXBPB2KVznyxxof4xsfXOPtQKwq3wmdd9EgHkxvIWKw/viewform
http://salgado.se/slutastrutsa/
http://www.hagadalsskolan.uppsala.se/omskolan/foraldraforeningen/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=H%C3%A5gadalsskolans+F%C3%B6r%C3%A4ldraf%C3%B6rening&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a562cb261-571f-4def-835c-2db11708e3c6%2candquerymatch&_t_ip=217.142.157.93&_t_hit.id=Uppsala_ModulWebb_Models_Pages_StandardPage/_1f69104b-a80e-4ae2-a8a7-36b028bdf8da_sv&_t_hit.pos=6


Känner du igen frågorna? Är du förälder, lärare eller både och? 
Då  borde du läsa vidare.  

     SLUTA 
STRUTSA

Hur mycket är det okej att spela? 

Tänk om mitt barn blir mobbat på Instagram?

Tänk om min dotter blir kontaktad av en främling?

Vad är Snapchat och hur funkar det?

Kan det vara skadligt att spela våldsamma spel?



Om du känner igen frågorna så  kanske 
du som  förälder, eller  lärare,  oroar 
dig över ditt eller andra barns  digitala 
vanor. Men du är inte  ensam! Många 
 föräldrar och andra  vuxna  känner 
en okunskap om barns  användande 
av  spel och sociala medier. Ibland 
 kanske det känns lättast att bara 
 blunda och stoppa huvudet i sanden. 

Nu bjuder Salgado Kommunikation tillsammans med ditt barns skola in till 
en kväll där vi tillsammans kan räta ut frågetecken. Vi på Salgado  jobbar 
digital kommunikation och sociala medier.  

Daniel Erkstam och Charlotte da Silva är två uppskattade föreläsare inom 
 området och är själva föräldrar. Vår ingång är att Internet inte är farligt, 
inte sociala medier heller. Men vi måste prata om det och försöka förstå 
våra barns vardag, även i den digitala världen. 

Ditt barns skola har nu bokat en kvällsföreläsning med oss och vi lovar 
att bjuda på en inspirerande och lärorik stund. Tillsammans kan vi byta 
 okunskap mot kunskap och oro mot trygghet. Varmt välkommen! 

Innan föreläsningen: 
- Diskutera gärna frågan med familjen hemma
- Fundera över vad som är mest oklart eller oroande för dig 

Gratis  föreläsningar. 
Av föräldrar till 

 föräldrar. 
Om hur vi tacklar 
 frågor kring barns 

 digitala  vanor.


