
Min kropp är min kropp 
 och den tillhör mig! 

Jag kan säga, “Nej!” om jag inte vill pussa eller krama någon.

Jag kan ge dem en ”high five”, skaka hand eller ge dem en slängkyss. Jag 
bestämmer över min egen kropp och det jag säger är det som gäller!

Jag har ett 
säkerhetsnätverk 

Det här är de fem vuxna jag litar på. Jag kan 
berätta vad som helst för de här personerna och de 

kommer att tro mig.

Om jag känner mig orolig, rädd eller osäker, så kan 
jag berätta för någon i mitt säkerhetsnätverk hur 

jag känner och varför jag känner på det sättet.

Tidiga varningstecken 
Om jag känner mig rädd eller otrygg så 
kan det hända att jag svettas mycket, 
får ont i magen, blir skakis och mitt 

hjärta kan slå jättefort.

De här känslorna kallas ”Mina tidiga 
varningstecken”. Om jag känner på det här 
sättet inför något, så måste jag berätta för en 

vuxen i mitt säkerhetsnätverk direkt.  
As ek so voel oor enigiets, moet ek 'n 
grootmens op my Veiligheidsnetwerk 

dadelik vertel.

Säkerhetsregler för min kropp

Privata delar 
Mina privata delar är de delar av min kropp 
som finns under min baddräkt. Jag kallar alltid 
mina privata delar för deras rätta namn. Ingen 

får röra mina privata delar. Ingen får be mig 
röra deras privata delar, och ingen ska visa 

bilder på sina privata delar för mig. Om någon av 
de sakerna händer, så måste jag berätta det för en 

vuxen jag litar på i mitt säkerhetsnätverk.

Hemligheter
Jag ska aldrig bevara hemligheter som får 

mig att må dåligt eller får mig att känna mig 
obekväm. Om någon ber mig bevara en 

hemlighet som får mig att må dåligt eller 
som får mig att känna mig obekväm, så 
måste jag berätta det för en vuxen i mitt 

säkerhetsnätverk direkt!

Faster

Mormor

Mamma Anna
(min lärare)

Morbror Tim
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