
 

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet 

att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för 

alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s 

konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.  

 

Välkommen till en utbildning i säkert 

internetanvändnade! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Idag är näthat och gromning vardag för våra barn, det kan exempelvis vara en elak kommentar man 

raderar eller att man väljer att inte svara när en okänd person försöker få kontakt. Barnen får ofta en 

magkänsla när något är fel, men idag är det inte alltid så lätt att förstå vilka personer som är ute i dolt 

syfte. De som gromar har metoder och tålamod att kunna knyta barnen till sig tills de inte känner att 

de har någon annan utväg! 

Eftersom vi vet att majoriteten av 9-16 åringar spenderar mellan 1-4 timmar om dagen på internet så 

vill vi utan att avskräcka från internetanvändande, lära ut hur barnen själva kan skydda sig mot 

förövare, gromning och andra faror på nätet. 

 

Sofia Rapp-Johansson från Stiftelsen FTS - Säkra Varje Unge 

är på plats för att föreläsa om säkert internetanvändande. 

Tidigare på dagen utbildas eleverna i säkert 

internetanvändande och gromning. 
 

Tisdag 5 september, kl.18:00-19:30 

Plats: Skattkärrsskolan 

 

  

Sofia Rapp-Johansson, brinner för att hjälpa barn och unga som varit utsatta på olika sätt. Då 

hon själv har erfarenheter av sexuella övergrepp i sin barndom vet hon hur otroligt viktigt det är 

att inte bara hjälpa de som redan blivit utsatta, utan att även arbeta förebyggande genom att sprida 

kunskap. Då barnen utbildas på dagen kan hon här ge en bild av hur era barns nätvardag ser ut. Utöver 

detta har Sofia även mycket bra koll på de sociala medier där barnen befinner sig då hon själv dagligen 

håller sig uppdaterad på flera av dessa. 

 

 

Varmt välkomna! 

http://www.foretagtillsammans.se/
http://sofiarappjohansson.se/

