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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på Montessoriskolan och 

Klöxhultsskolan gällande sociala medier. 

Hej! 

Vi på skolan arbetar just nu aktivt tillsammans med eleverna kring sociala medier, sociala 

applikationer och användandet av dessa. Vi pratar om att inte lämna ut personuppgifter eller 

dylikt till okända personer. Likaså för vi dialog kring olika hemsidor (avsedda för vuxna9 som 

eleverna på främst, mellanstadiet, intresserar sig av. 

Tips kring sociala medier till dig som vårdnadshavare. 

• Var med och välj applikationer, spel och filmer med ditt barn. 

• Uppmuntra barnet till att göra dig som förälder delaktig i närvaro på till exempel 

sociala medier och internet. 

• Fråga barnet om vad som händer på sociala medier och internet precis som du frågar 

om hur barnet har haft det i skolan/på fritids. 

• Prata med barnet om att det finns personer som utger sig för att vara någon annan, 

att det finns falska konton, att namn och profilbilder kan vara fingerade.  

• Lär barnet att inte lämna ut några personuppgifter. 

• Påminn barnet om att man har rätt att säga nej och säga stopp. 

• Ha säkerhetsinställningar aktiverade på till exempel mobiltelefon. 

 

Nedan följer även länkar till materialet ´nätsmart´ och ´stopp min kropp´ utgivna av 

räddabarnen. 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/natsmart/ 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/ 

Kontakt med skolpersonal via sociala medier 

Vi har fått till oss att vårdnadshavare och elever hör av sig till personal på deras privata 

konton på exempelvis instagram och facebook kring skolrelaterade frågor. Vi vill att ni 

vårdnadshavare, om ni har frågor som är skolrelaterade, använder de kontaktvägar som 

finns angivna på skolans hemsida eller de kontaktvägar personal har som är anslutna till 

Älmhult kommun. Varje arbetslag/team har ett telefonnummer och alla medarbetare har en 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.raddabarnen.se%2Frad-och-kunskap%2Fforalder%2Fnatsmart%2F&data=04%7C01%7Cfredrik.ljung%40almhult.se%7C54eafd61698648d02b1e08d8e9409ca4%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637515811006755621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LwUm6Q7qCkRj%2FmKLiyzS7aikcb3AdLsGy6jNSBZfCDw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.raddabarnen.se%2Frad-och-kunskap%2Fforalder%2Fstopp-min-kropp%2F&data=04%7C01%7Cfredrik.ljung%40almhult.se%7C54eafd61698648d02b1e08d8e9409ca4%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637515811006765618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AAwbkCCAmq5DYFo6ZIlBaTCAbDSYzmws%2FErEeEiAqgs%3D&reserved=0


e-postadress. 

 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Lindén, rektor    Fredrik Ljung, rektor 
0476-555 06    0476-555 02 
elisabeth.linden@almhult.se  fredrik.ljung@almhult.se 
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