Vad är okej på sociala medier?
-Vad säger forskningen, rättsväsendet och ungdomarna?
Välkommen till en föreläsning med olika perspektiv på ungas användning
av sociala medier. Under kvällen pratar forskaren Sofia Berne om
nätmobbning och polisen Richard Hiller om lagstiftningen. Du får också
möjlighet att höra ungdomsjouren Tigerlilja berätta om sin
stödverksamhet. Under kvällen medverkar även ungdomar och
elevhälsan vid Peder Skrivares gymnasium.
Under kvällen får du dessutom tips och råd om vart du kan vända dig om du har
funderingar och var du hittar mer att läsa. Det finns också möjlighet för dig att ställa
frågor till föreläsarna. Kvällen arrangeras av Varbergsnämnden Region Halland och
Trygg i Varberg som en del i vårt gemensamma arbete med ungas psykiska hälsa.
Program:
-

Sofia Berne, Fil Dr i psykologi och legitimerad psykolog, hon är verksam som
forskare och lektor vid Göteborgs Universitet. Hon är medförfattare till boken
”Nätmobbning – handbok för skolan”.
Richard Hiller, kommunpolis. Richard informerar om lagstiftning och hur
polisen arbetar med ärenden som rör sociala medier.
Ungdomsjouren Tigerlilja, Karin Modiggård och Julia Bonde berättar om
ungdomsjourens verksamhet och de utmaningar ungdomar söker stöd för.
Panelsamtal. Kvällen avslutas med panelsamtal med alla föreläsare och
frågor från publiken.

Moderator är Andreas Kjell, lärare på Peder skrivares gymnasieskola. Två elever
från gymnasieskolan deltar i det avslutande panelsamtalet.
Datum och tid: 26 november, 18.30-20.00 (lokalen öppen från kl. 18.00).
Plats: Peder Skrivares aula, Föreningsgatan 96, Varberg.
Målgrupp: Vårdnadshavare, eller annan betydelsefull vuxen, till unga 14-18 år.
Anmälan: Senast 21 november till sophia.croona@regionhalland.se
Föreläsningen är kostnadsfri.
Välkommen!
Vid frågor kontakta Sophia Croona, sophia.croona@regionhalland.se, 0721-715625
_________________________________________________
Varbergsnämnden består av sju regionpolitiker och är en av sex lokala nämnder i Halland som arbetar på
uppdrag av regionstyrelsen. Genom kartläggningar och dialoger arbetar nämnden, i samverkan med kommunen
och andra aktörer, nära invånaren för en socialt hållbar utveckling och en jämlik hälsa.
Trygg i Varberg är ett nätverk där Varbergs kommun, Region Halland, Polisen och Räddningstjänsten Väst
samverkar för en ökad folkhälsa och trygghet i Varbergs kommun.

