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Skolfredsnytt 
Folkhälsan på Åland,  Rädda Barnen på Åland r.f och Ålands fredsinstitut 

 

Projektet Fair sex avslutas och tre års 
erfarenheter har samlats i en slutrapport 
Läs mer på sidan 9. 

På Garaget får unga 

hjälp att mecka 

Sidan 2 

 

Intervju med tre 

tjejgruppsledare 

Sidan 4 

 

Barnens Internet 

söker barn till ny 

expertgrupp 

Sidan 7 

 

 

Kom ihåg datumet!  
 

Skolfred - Samarbete för trygghet och hälsa i 
skolan 

 

Tjej- och 
killgruppsledar- 
utbildning 

28.2-1.3 

Safer Internet 
Day 

10 februari 

Årets tema är 

”Let´s create a 

better Internet 

together.” 

Rusmedels-
förebyggande 
kurs 
5-6 februari 

Grundkurs riktad 

till de som jobbar 

med unga, på 

Öppna Högskolan 

Folkhälsan ordnar 

utbildning för nya 

tjej- och 

killgruppsledare 
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Hej!  
Som ny barn- och ungdomskoordinator på 
Folkhälsan Åland hälsar jag alla ungdomar 
välkomna till "Garaget". Garaget är ett av 
mina ansvarsområden, där Nils Ginman 

och Daniel Andersson leder verksamheten. 
Jag hade förmånen att träffa några 
ungdomar samt Nils och Daniel en 
måndagskväll då jag precis börjat min tjänst. 
Vilket toppenställe! Kunniga entusiastiska 
ledare och ungdomar. 
Passade på prata med en motorintresserad 
grabb, Rufus om hans projekt som du kan 
läsa om i rutan till höger.  

 
Garaget har öppet måndagar och 
onsdagar kl 18.00 - 22.00. 
Alla ungdomar är välkomna. Ring 
gärna mig om du har några frågor om 
verksamheten på tel 040 8375777. Vi 
håller till i gamla branddepån,  
Godbyvägen 437 i Jomala . Vi ses väl 
där?    
 

 

Joakim tipsar om Garaget för 
fordonsintresserade unga 

”Allting började med att jag fick en PV-ram som var 
sönderkapad i tre delar: övre ramen, bakre 
motorfästet och främre motorfästet, och direkt så 
kastade jag alla delar jag hade i soporna (haha) 
men vi svetsade ihop alla delar och Daniel på 
garaget pulverlackade den limegrön. Då på samma 
gång som jag fick ramen fick jag en motor som det 
varit vatten i, men den motorn rustade jag upp och 
satte ny vevaxel och nya lager och packningar i 
den.  
När ramen var klar började jag sätta ihop den och 
efter många timmars skruvande så var det en hel 
moped och min pappa plastade stänkärmar till 
mig.  Tack till alla som varit med och hjälpt till!  ” 
/Rufus 
 

Joakim Svensson 
Koordinator för barn- och ungdomsverksamhet 

Folkhälsan på Åland 
Tel: +358 (0)18-527 044 / +358(0)40 837 5777 

Joakim.svensson@folkhalsan.ax 

 

mailto:Joakim.svensson@folkhalsan.ax
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Kartläggning av aktiva medfostrare i skolan  
 

Har er skola en farfar/farmor/mormor/morfar i skolan? Sänd då gärna ett mail till 
joakim.svensson@folkhalsan.ax där ni uppger skolans namn, kontaktperson på skolan som 
ansvarar för medfostraren och medfostrarens namn och kontaktuppgifter.  
 
Från Folkhälsans sida önskar vi kunna uppdatera vårt register på medfostrare som arbetar frivilligt 
i landskapet. Detta för att alla medfostrare får inbjudan då vi arrangerar träffar för dem samt att 
behovet av medfostrare kartläggs .  
Tack för hjälpen! 
 

Tjej- och killgrupper 

Tjej- och killgrupper är en fritidsverksamhet för ungdomar i högstadieåldern. I grupperna ges 
ungdomar möjlighet att tillsammans med vuxna ledare diskutera ämnen som är aktuella för dem samt 
göra roliga och lärorika aktiviteter. Grupperna syftar till att stärka ungas självkänsla, främja 
jämställdhet och folkhälsa samt att förebygga våld och droganvändning.  
 
Inom projektet "Tjej- och killgrupper på Åland" erbjuds tjejer- och killar i olika kommuner på Åland att 
delta i en tjej- eller killgrupp. Projektet är ett pågående samarbete mellan Ålands fredsinstitut och 
Folkhälsan på Åland med syfte att utveckla och förbättra tjej- och killgruppsverksamheten. 
 

 

mailto:joakim.svensson@folkhalsan.ax
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Sophia Gustafsson -    Att få hitta på en massa 
aktiviteter med tjejerna och att 
berätta/föreläsa om viktiga ämnen såsom: 
droger, alkohol, sex&kärlek, jämställdhet och 
jämlikhet mm. 
Man ger och får så mycket utav tjejerna och 
man kan verkligen prata om vad som helst, man 
har självfallet tystnadsplikt! Det är bra för de 
tjejer som inte har det så lätt hemma eller i 
skolan att få vara med och delta i en tjejgrupp. 
 
Sofia Ljung -   Det bästa är väl att få diskutera 
med tjejerna och vara som en vän med dem och 
se hur gruppsammanhållningen blir bättre. 
 
Vad vill du säga till andra som funderar på att bli 
tjej- eller killgruppsledare? 
 
Frida Söderback -   Det viktigaste att tänka på 
som ledare är att man tänker efter vad man 
själv tycker i alla frågor samt att man kan vara 
öppen på rätt sätt, dvs välja hur privat man 
tänker vara. Tjejerna uppskattar när man som 
ledare kommer med en egen syn på saker.  Plus 
att man som ledare får en bättre tillit av 
tjejerna när de vet vem man är och var man 
står. 
 
Sophia Gustafsson -   Att  vara positiv, fast man 
inte har haft en så bra dag själv så ska det inte 
gå ut på ungdomarna. Fråga ungdomarna vad 
dom vill göra ex: Paintball, rida, filmkväll, 
Sverige, föreläsning om droger(vad som finns 
på Åland) mm. Kom på teman i tid och ha på 
"lager" så att det inte blir att komma på något i 
sista minuten. Tänk också på att ni är förebilder 
för ungdomarna, dom kanske själva vill bli tjej- 
och killgruppsledare i framtiden. Lycka till! 
 
Sofia Ljung -   Det är absolut någonting som är 
värt att satsa på! En jättebra erfarenhet som 
man kommer ha nytta av länge! 
 
 

 
Hur länge har du varit tjejgruppsledare ? 
 
Frida Söderback  -     Jag har varit ledare i 
tjejgrupp 1,5 år 
 
Sophia Gustafsson -   Sen hösten 2014 då jag gick 
en utbildning på folkhälsan. Jag startade en 
tjejgrupp efter det i November 2014 med två 
andra tjejgrupps ledare. 
 
Sofia Ljung -    Inte så länge, vi startade gruppen i 
november och har haft paus nu under julen. Så nu 
när det nya året börjat så kan vi köra igång 
ordentligt! 
 
Varför valde du att bli tjejgruppsledare? 
 
Frida Söderback -  Dels behövde jag poäng till 
skolan, men anledningen till att jag valde och kom 
igång med just tjejgrupp är för att jag tycker om 
att hjälpa ungdomar och vill hjälpa dem. Sen 
gillar jag även att pyssla och fixa. Tjejgrupp är 
väldigt brett och man kan göra det till vad man 
själv vill och känner. 
 
Sophia Gustafsson -  Jag själv bor på landet så när 
jag var yngre fick inte jag chansen att få delta i en 
tjejgrupp, så då valde jag att utbilda mig till  
tjejgruppsledare för att få chansen att se hur kul 
det är. 
 
Sofia Ljung - Jag var själv med i en tjejgrupp när 
jag gick i högstadiet och redan då visste jag att 
det var någonting jag själv skulle vilja göra någon 
gång! Sen tipsade våran lärare oss om tjej- och 
killgruppsutbildningen så då passade jag på :) 
 
Vad är det bästa med att vara tjejgruppsledare ? 
 
Frida Söderback -   Det bästa med att leda 
tjejgrupp är kontakten och relationen man får 
med tjejerna. Vi har haft ungefär samma grupp i 3 
terminer och vår gruppsammanhållning är 
jättebra och öppen inom gruppen. Jag gillar att se 
när tjejerna utvecklas i den riktning vi vill, det 
skapar motivation till mig som ledare. 

Tre tjejgruppsledare berättar 
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Joakim Svensson 
Folkhälsan på Åland 

Koordinator för barn- och ungdomsverksamhet 
Tel: +358 (0)18-527 044 / +358(0)40 837 5777 

Joakim.svensson@folkhalsan.ax 
 
 

Malin Söderberg 
 Ålands fredsinstitut 

Tjej- och killgrupper på Åland 
Tel: +358 (0)457 344 55 70 

malin@peace.ax 
 

 
 

Vill du också göra en insats för ungdomar? 
Nu har du chansen att utbilda dig till tjej- eller 

killgruppsledare! 
 

När: Lördag 28 februari & Söndag 1 mars, kl 9-16 
Var: Folkhälsans allaktivitetshus 
Hur: För mer information samt anmälan till utbildningen, 
kontakta joakim.svensson@folkhalsan.ax 
 

mailto:Joakim.svensson@folkhalsan.ax
mailto:malin@peace.ax
mailto:joakim.svensson@folkhalsan.ax
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5-6.2 2015, Grundkurs i 
rusmedelsförebyggande för 
ungdomssektorn (3sp) 
En grundkurs i rusmedelsförebyggande ordnas 
på Åland den 5-6.2 2015. Utbildningen riktar 
sig till personal inom ungdomssektorn. Som 
utbildare fungerar Maria Normann. 
Utbildningen finansieras av Ålands 
landskapsregering och är således kostnadsfri 
för deltagarna. Utbildningen passar personer 
som jobbar med barn och unga i kommuner, 
församlingar, företag eller andra 
organisationer såsom kuratorer, hälsovårdare, 
ungdomsarbetare, lärare, planerare osv.  
 
Utbildningens målsättning är att deltagarna 
uppdaterar sin kunskapsbas, får ett 
helhetsgrepp om rusmedelsförebyggande för 
unga, konkreta verktyg för 
rusmedelsförebyggande arbete med ungdomar 
och förståelse för kvalitet och utvärdering i 
utvecklingen av det egna arbetet. Kursen ökar 
deltagarnas förutsättningar att jobba 
målorienterat med förebyggande. 
 
Grundkursen är en helhet på 3 studiepoäng 
som kan avläggas vid sidan av arbetet. Kursen 
består av två närstudiedagar samt en förhands- 
och utvecklingsuppgift. Under kursen 
behandlas ungas rusmedelsbruk och attityder 
till rusmedel samt fenomen förknippade med 
ungas rusmedelsbruk. Därtill ingår 
rusmedelsförebyggandets bakgrund och 
kunskapsbas samt redskap för att jobba med 
kvalitet och utvärdering.   
 
Din bindande anmälan riktas till Öppna 
Högskolan på Åland (tel. 018 53 70 00) senast 
23.1 2015. Begränsat antal platser (max 25 
pers.) 
 

 
 

UTU 
 
 

 
 
 
 
 
Vi har preliminärt bokat in besök med de 
åboländska UTU-ungdomarna 16–17.4 2015. 
UTU, eller Ung till Ung som det heter, är ett 
Folkhälsankoncept som går ut på att de unga 
som deltar går ut i skolklasser och dylikt där 
ungdomar samlas och tillsammans med dem 
diskuterar kring ANT (alkohol, narkotika, 
tobak), vänskap, respektfullt bemötande och 
inkludering. UTU-ungdomarna är andra 
stadiets studerande (16-20år) som har 
genomgått en utbildning för uppdraget. De 
jobbar i par och ställer upp frivilligt. 
Verksamheten riktar sig främst till åk 4-7.  
UTU:na  håller gärna 2 lektioner/klass eller 
enligt behov.  De närmar sig temat genom 
diskussion och interaktiva metoder i mindre 
eller större grupper. Vill du ha besök av UTU-
ungdomarna tag då gärna kontakt redan nu.  
 
 
 

 

Vision Nolltolerans jobbar förebyggande med alkohol, narkotika, doping och tobak. 
Projektet började 2013 och är nu inne på sitt sista projektår. 
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Samarbete... 
Jag utarbetar gärna under våren ett samarbete med högstadieskolorna när det gäller ungdomar och 
användningen av alkohol, droger och tobak. Jag skräddarsyr gärna riktade insatser, jag skulle 
exempelvis gärna bjuda hit representanter för A non Smoking Generation som kunde jobba 
tillsammans med ungdomarna. Tag gärna kontakt med mig om det är så att ni är intresserade av att 
vara med! 
 
...och övrig kontakt 
Kom också ihåg att Ni med fördel kan ta kontakt med Vision Nolltolerans om ni vill ha någon som 
exempelvis talar till föräldrar, personal eller elever om rusmedelsfrågor och främjande av sunda 
levnadsvanor. Via projektet kan ni också få hjälp med andra frågor rörande rusmedelsförebyggande 
arbete, t.ex. drogpolicyn och handlingsplaner! 
 
Mera information om projektet och vad som är aktuellt hittar du på www.folkhalsan.ax! 
 
 
Glöm inte heller att följa Nolltoleransbloggen! 
http://visionnolltolerans.wordpress.com 
 
 
 

 

Vårterminen 2015 
Vårterminens fokus kommer att vara besök i 
lågstadieskolorna. För att Barnens Internet ska ha 
möjlighet att verka förebyggande erbjuds från och 
med i år ett första besök i åk 2, dubbellektion i åk 4 
samt uppföljning i åk 6.   
Vid behov erbjuds även under vårterminen 
föreläsningar vid föräldramöten samt för grupper 
av personal. Glöm inte heller att Barnens Internet 
kan ge stöd till barn upp till 18 år och föräldrar vid 
såväl utsatthet på nätet som vid problematiskt 
spelande. 
Läs sammanfattning från 2014 års föräldramöten 
på: www.raddabarnen.ax/barnensinternet/barn-
pa-naetet 

 
 

Barnens Internets 
expertgrupp av barn 
Under vårterminen söker Barnens Internet 
två nya skolor där elever från åk 4-6 agerar 
experter.  Ta kontakt om er skola är 
intresserad att delta. 
Läs 2014 års expertgruppers samlade tips 
på:  
www.raddabarnen.ax/barnensinternet/bar
n-pa-naetet 
 

Alexandra Walk-Liljeroos 
Projektledare ”Vision Nolltolerans”, 

Folkhälsan på Åland 
Tel. +358 (0) 457-34 47 947 

alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax 

http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet/barn-pa-naetet
http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet/barn-pa-naetet
http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet/barn-pa-naetet
http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet/barn-pa-naetet
mailto:alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax
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Safer Internet Day 
 
Safer Internet Day går av stapeln tisdagen 10 
februari och har även i år temat ”Let´s create a 
better Internet together.” Se till att 
uppmärksamma dagen lite extra! 
www.saferinternetday.org  
I samband med Safer Internet Day anordnas 
mediekunskapsveckan i Finland 9.2-15.2. Den 
nationella temaveckan har denna gång 
möjligheten att påverka och egen 
innehållsproduktion i fokus. 
www.mediekunskap.fi 
Surfa Lugnt bedriver skolkampanjen 
#nätrespekt som en del inför Safer Internet Day. 
Deltagande skolor erbjuds bland annat ett enkelt 
skolmaterial samt en webbsänd lektion. 
www.surfalugnt.se/natrespekt 
 
 
 

Maria Söreskog 
Barnens Internet, Rädda Barnen på Åland r.f. 

Tel. +358 (0) 44-906 68 00 
barnensintenet@raddabarnen.ax 

 

 

Material och litteratur 
 
Ny lärarhandledning för högstadiet om bilder, 
sociala medier och genusskillnader: 
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Me
die-informationskunnighet/Ny-
lararhandledning-for-hogstadiet-om-bilder-
sociala-medier-och-genusskillnader-/ 
 
”No Hate i skolan” – utbildningsmaterial om 
hat, hot och kränkningar på nätet, främst 
riktat till högstadiet och gymnasiet: 
www.nohate.se 
 
Boktips: ”När vi släpper kontrollen – en bok 
om dataspelsmissbruk” av Patrik Wincent. 
Finns att låna på Rädda Barnens kansli. 
Glöm inte att du kontinuerligt kan ta del av 
aktuell information på Rädda Barnens 
hemsida: 
www.raddabarnen.ax/barnensinternet 
 

http://www.saferinternetday.org/
http://www.mediekunskap.fi/
http://www.surfalugnt.se/natrespekt
mailto:barnensintenet@raddabarnen.ax
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Medie-informationskunnighet/Ny-lararhandledning-for-hogstadiet-om-bilder-sociala-medier-och-genusskillnader-/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Medie-informationskunnighet/Ny-lararhandledning-for-hogstadiet-om-bilder-sociala-medier-och-genusskillnader-/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Medie-informationskunnighet/Ny-lararhandledning-for-hogstadiet-om-bilder-sociala-medier-och-genusskillnader-/
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Medie-informationskunnighet/Ny-lararhandledning-for-hogstadiet-om-bilder-sociala-medier-och-genusskillnader-/
http://www.nohate.se/
http://www.raddabarnen.ax/barnensinternet


 

9 
 

1/2014 SKOLFREDSNYTT 1/2015 
 

Efter tre år av workshopar med ungdomar och 
arbete med skolpersonal har projektet Fair Sex 
summerats i en slutrapport. I januari kommer 
rapporten, som innehåller både slutsatser, 
resultat och förslag inför framtiden, att skickas 
ut till bidragsgivare och personer som på olika 
vis har varit delaktiga i projektet.   
 
Inom Fair Sex har vi jobbat med två parallella 
delar som båda handlar om värderingar och i 
vissa fall om att ändra sätt att tänka och agera 
på. Det är ett arbete som tar tid och som kan 
vara svårt att mäta resultatet av. Vissa konkreta 
resultat finns dock. Alla skolor på 
gymnasialstadiet och Ålands folkhögskola har 
anpassade jämställdhetsplaner och 
jämställdhetsgrupper som jobbar för att uppfylla 
de uppsatta målen. Vissa av grupperna har också 
börjat utforma handlingsplaner vid fall av 
sexuella trakasserier. Att jämställdhetsintegrera 
skolorna är dock ett långsiktigt arbete som ska 
betraktas som påbörjat. 
 
Under de år som workshopar i Fair Sex erbjudits 
har totalt 179 workshopar hållits och med tiden 
har ”Fair Sex” kommit att bli ett etablerat 
begrepp för positivt och ömsesidigt sex. Att 
metoden dessutom har väckt intresse utanför 
Åland är ett tecken på att det har funnits ett 
behov av att utveckla diskussionerna om sex i 
skolan, som Fair Sex har kunnat fylla. 
Workshoparna har utvärderats av de 
studerande och det går att se likheter mellan 
åren, framför allt när det gäller vad 
ungdomarna har uppskattat. Att diskutera och 
höra vad andra i klassen tycker har många 
uppskattat, liksom värderingsövningen ”heta 
stolen” och att prata om definitionen av ”Fair 
Sex”. Åsikterna går däremot isär när det 
kommer till vad som kan ändras eller förbättras 
men vissa tycker ämnet är pinsamt medan 
andra tycker att de redan diskuterat frågorna.  
 

Efter att ha mött ett stort antal studerande i 
årskurs två på gymnasialstadiet kan vi 
konstatera att förkunskaperna som 
ungdomarna har när vi möter dem är väldigt 
olika. Många har pratat mycket om de sociala 
aspekterna av sex, medan andra knappt berört 
ämnet alls. Vår förhoppning är att de skillnader 
som idag går att se, ska jämnas ut med tiden. I 
detta ingår också att ungdomar med 
intellektuella funktionsnedsättningar ska få 
anpassad sexualundervisning.  
 
Arbetet med Fair Sex har haft framgångar, men 
det har också funnits svårigheter och vi kan 
konstatera att jämställdhetsarbete är långt 
ifrån en självklarhet. Att förankra 
jämställdhetsarbete i teorier är därför en 
nödvändighet, annars finns det en risk att det 
bedrivs med åsikter och känslor som grund. 
 

Cecilia Brenner 
Projektledare Fair Sex 
Ålands Fredsinstitut 

cecilia@peace.ax 
 

Treårigt projekt mot sexuellt 
våld avslutas 

 

mailto:cecilia@peace.ax


 

 

 

RÄDDA BARNEN 
Maria Söreskog 
Barnens internet 
Tel. +358 (0) 44-906 68 00 

barnensintenet@raddabarne
n.ax 
 

Danielle Lindholm 

Barnkonventionsansvarig 
Tel +358 (0) 457 3448483 
danielle@raddabarnen.ax 
www.raddabarnen.ax 

 
FOLKHÄLSAN 
Joakim Svensson 
Koordinator för barn- och ungdomsverksamhet 
Tel: +358 (0)18-527 044 / +358(0)40 837 5777 
Joakim.svensson@folkhalsan.ax 
www.folkhalsan.ax 

 
Alexandra Walk-Liljeroos 
Projektledare Vision Nolltolerans 
Tel: +358 (0) 457-34 47 947 
Alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax 
www.folkhalsan.ax, 
http://visionnolltolerans.wordpress.com/ 

 
ÅLANDS POLISMYNDIGHET 
Nicolai Båsk 
Tel: +358 (0)18 527100/akuta ärenden: 112 
www.polis.ax  
Facebook: ”Ungdomspolis Nicolai Båsk” 

  

  

Vad är skolfred? 
Med Folkhälsan som huvudarrangör samarbetar 

Rädda Barnen, Ålands fredsinstitut, Ålands 

polismyndighet och utbildningsbyrån vid Ålands 

landskapsregering för skolfred på Åland.  

Skolfredsaktörerna vill erbjuda kunskap och 

aktiviteter som kan stödja lärare och elever i 

arbetet med att främja ett medmänskligt 

skolklimat där alla kan känna sig trygga, fysiskt, 

psykiskt och socialt. 

Varje år arrangeras en skolfredsutlysning i 

samarbete med skolorna där elever medverkar. 

Utöver utlysningen erbjuder skolfredsaktörerna 

olika förebyggande och främjande insatser.  

Verksamheterna finansieras genom att 

organisationerna årligen ansöker om medel från 

Ålands landskapsregering. 

 

 

ÅLANDS  FREDSINSTITUT  
Malin Söderberg 
Tjej- och killgrupper på Åland 
Tel: +358 (0)457 344 55 70 
malin@peace.ax 
www.peace.ax 
 
Cecilia Brenner 
Projektledare Fair Sex 
Tel: +358 (0)18-219 10 
cecilia@peace.ax 
www.peace.ax 
 

 

Ida Persson 

Medlingsansvarig 

Tel: +358 (0)18 21967 / +358 (0)457 3433513 

info@medlingsbyran.ax 

www.medlingsbyran.ax 
 

mailto:barnensintenet@raddabarnen.ax
mailto:barnensintenet@raddabarnen.ax
mailto:danielle@raddabarnen.ax
mailto:danielle@raddabarnen.ax
http://www.raddabarnen.ax/
mailto:Joakim.svensson@folkhalsan.ax
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