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8:00 - 8:10   Välkommen och Inledning 

 

8:10 - 8:40   Skolbrandman. Malin Ljung och Niklas Hjelm, Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg 

Skolbrandman är en metod med syfte att öka tryggheten på skolor för både elever och personal. 

Genom att öka närvaron av vuxna förebilder bland skolungdomar och arbeta relationsskapande 

vill de ge ungdomarna inspiration och möjlighet att påverka sin miljö och personliga situation. 

Skolbrandmännen ger även ungdomarna en förmåga och kunskap i hur man skulle kunna agera i 

olika situationer. 

 

8:40-9:10   Safe skills- Varje brand är en berättelse. Dennis Borg och Ester Roxberg 

Safe Skills är en upplevelsebaserad utställning om risker och trygghet för ungdomar i dag. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst samarbetar med studenter från Konstfack som skapar 

utställningen baserat på ungdomarnas berättelser utifrån sju risker; brand, 

grupptryck/mobbning, otrygg miljö, narkotika/alkohol, brottslighet och psykisk ohälsa. Målet 

med Safe Skills är att på ett nyskapande sätt skapa en diskussion och medvetenhet kring risker 

och trygghet hos unga 12-16 år. 

 

9:10-9:20   Digital fikapaus 

 

 



9:20-10:00   Nätmobbning, hur förebygger och hanterar vi det. Anna-Carin Wettefors, 

sakkunnig på Stiftelsen Friends ger kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att 

skapa trygghet för alla barn. 

Hur ser det ut bland Sveriges skolor gällande mobbning? Hur vanligt är egentligen kränkningar 

och vad är en kränkning? Är kränkningar på nätet samma sak? 

Vad kan jag själv göra – hur kan jag vara en god förebild? Hur kan jag som vuxen hjälpa och 

stötta barnen? 

 

10:00-10:30 Skolan som kriminogen mötesplats. Charlotta Thodelius, FD i arkitektur och 

universitetslektor i kriminologi, verksam vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, 

GU.  

I vilka situationer uppstår risker för brott och otrygghet i skolan? Hur hänger dessa situationer 

samman med den sociala och fysiska miljön? På vilket sätt går det att tänka förebyggande kring 

problem utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv?  

 

10:30-10:40   Digital fikapaus 

 

10:40-11:00   Lerumsmodellen – Konsekvenssamtal med identifierade brandanläggare. 

Christian Lööf, Brandskyddsansvarig i Lerums kommun.  

Lerums kommun arbetar med brandsäkerhet både ur ett brandtekniskt som ett socialt 

brandförebyggande perspektiv. Modellen vilar på en snabbfotad samverkan med en helhetssyn 

på ungdomens livssituation. Konsekvenssamtalet är ett sätt att arbeta relationsskapande och i 

nära dialog med unga brandanläggare.  

 

11:00 -11:30   Socialt arbete med unga som begår brott. Caroline Aus och Lisa Holmberg. 

I sitt arbete som Socialsekreterare i samverkan med polismyndigheten i Nordost i Göteborg 

möter Lisa och Caroline ungdomar som anlagd bränder. De beskriver hur de arbetar med 

ungdomar som begår brott eller är i riskzon. 

11:30-12:00   Avslut och formulering av nästa steg.  

Vilket tema är intressant för nästa webbinar. (Skolsäkerhet, Socialt brandförebyggande, 

Tillitsskapande, Lägesbilder för social oro eller Hot- och våld) 

 

 

 


