ULIKE RESSURSER FOR DEG
SOM JOBBER MED BARN
”Jeg ønsker at du snakker med meg,
-ikke om meg”

A3 og 40 x 120 cm bannere har et illustrert budskap med
en historie i fokus: Den ene handler om ei jente som ikke vet
hva hun møter når hun kommer hjem. Den andre handler om
ei jente som hører at hun blir snakket om bak sin rygg.

A4 Plakatene kan henges på kontoret eller ved arbeidsbordet og minne om det viktige budskapet til JEG SER.

Brosjyre med 5 gode råd om hva du kan gjøre ved bekymring
for et barn. Brosjyren kan deles ut under foreldremøter, fagdager,
personalmøter eller være til hjelp i individuelle samtaler.
Interaktiv veileder: www.jegser.no. Veilederen informererblant annet om de fem gode rådene for hva man kan gjøre ved
bekymring, og hvordan du kan gjøre en forskjell for barna i
ditt nærmiljø. Du kan dele lenke til interaktiv veileder på It’s
Learning eller andre plattformer du bruker.
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Ressurspakke «Sommerfugler i magen»: Denne er tilgjengelig på
www.blakors.no/ressursbanken/sommerfugler-i-magen/ og inneholder
kort animasjonsfilm (4 min.), lenke til hvor du kan bestille bok, fargeleggingsark til nedlastning og et inspirasjonshefte som hjelp for å forberede et
opplegg i klassen om følelser og samtale med en trygg voksen. Disse
ressursene kan også brukes individuelt. Her kan du også gi oss tilbakemelding og evaluere ressursene, samtidig dele din erfaring med oss.
Denne ressurspakken er orientert mot barneskolen: 1. – 4. trinn. Du kan
også bestille opplæring (kort workshop) i bruk av ressursene.
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Samtaleopplegg er utviklet til bruk under foreldremøter
og som har som mål å skape dialog og samtale rundt temaet
«Hvorfor det er viktig å se alle barn». Det klargjør hvordan
voksne kan vise omsorg gjennom ord og nærvær ved bekymring
for et barn. Til gruppearbeidet følger det med en Power Pointpresentasjon med illustrasjoner, budskap og spørsmål.

JEG SER-briller kan brukes for å visualisere og tydeliggjøre
budskapet på en leken måte både med elever og/eller voksne.
Brillene kan fargelegges, du kan lage fine bilder og sende
disse hjem eller henge opp i klasserommet.

Foredrag for ansatte ved din skole eller kommune om JEG SER sine ressurser, erfaringer og forskning rundt temaet kan bestilles.

BESTILLINGSSKJEMA
All materiell er gratis!
Mer informasjon om ressursene og link til nedlastning finner du her: www.blakors.no/ressursbanken/jeg-ser

VIS AT DU ER EN SOM SER!
Postadresse:
Organisasjon (enhet):
Kontaktperson:
E-post:

Mobil:

Materiell: Fyll inn antall
A4 plakater:

A3 banner:

”Kan du snakke med meg?” Gutt

stk.

”Kan du snakke med meg?” Jente

stk.

40 x 120 cm banner:

stk

stk.

”Jeg trenger å bli sett”

stk.

Brosjyre med 5 gode råd:

stk.

JEG SER-briller

stk.

Materiell: Sett kryss
Power Point presentasjon + samtaleopplegg:

T-skjorte i svart med JEG SER-logo:

Opplæring i ”Sommerfugler i magen”:

Str.

Foredrag om JEG SER:

Gjelder kun én gratis t-skjorte per bestilling. Ta kontakt hvis du ønsker flere t-skjorter.
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stk.
Buttons med JEG SER-logo:
Minnepenn med alle ressursene:
”Sommerfugler i magen”-ressurspakke: inkl. inspirasjonsheftet (pdf),samtaleopplegg, plakater for nedlasting, animasjonsfilm m.m.

For bestilling: Fyll ut, ta bilde av skjemaet og send det til jegser@blakors.no
Jeg samtykker å gi tilbakemelding ved bruk av JEG SER-ressursene.
Jeg samtykker til at Blå Kors kan sende meg nyheter på e-post.

Følg oss på sosiale medier!
facebook.com/jegser

@jeg_ser

@JEG_SER

Blå Kors Forebygging – barn og unge – 22 03 27 40 – www.blakors.no

