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Private dele 
Mine private dele er den del af min krop der 

er under min badedragt. Jeg kalder altid mine 
private dele ved deres korrekte navne. 

Ingen kan røre mine private dele. Ingen kan 
bede mig om at røre deres private dele. 

Og ingen skal vise mig billeder af private dele. 
Hvis nogen af disse ting sker, skal jeg straks 

fortælle en betroet voksen fra mit 
sikkerhedskorps om dette.

Hemmeligheder 
Jeg bør aldrig holde på hemmeligheder, der 
får mig til at føle mig dårlig eller ubehagelig 
til mode. Hvis nogen beder mig om at holde 
en hemmelighed, der får mig til at føle mig 
dårlig eller usikker, skal jeg straks fortælle 

en voksen fra mit sikkerhedskorps

Tidlige advarsels tegn 
Hvis jeg føler mig bange eller usikre, 

kan jeg svede meget, få ondt i maven, 
komme til at ryst og mit hjerte kan slå 

rigtig hurtigt. Disse følelser kaldes 
mine tidlige advarsels tegn. Hvis jeg 
føler på denne måde om noget, skal jeg 
straks fortælle det til en voksen fra mit 

sikkerhedskorps.

Tante Mette

Bedstemor
(pædagog)Min lærerMin mor

Min læge

Jeg har et 
sikkerhedskorps 

Disse fem voksne, stoler jeg på. 
Jeg kan fortælle dem alt, og de vil tro på mig. 

Hvis jeg er bekymret, bange for noget 
eller er usikker, kan jeg fortælle en fra mit 

sikkerhedskorps, hvordan jeg føler, 
og hvorfor jeg føler det på denne måde.

Min krop er MIN og 
den tilhører MIG 

Jeg kan sige, "Nej!". Hvis jeg ikke vil kysse eller kramme en person. 
Jeg kan give dem en high five, håndtryk eller blæse dem et kys. 

Jeg er chefen over min krop og hvad jeg siger er en lov. 

Min krops sikkerhed
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