Hej vårdnadshavare!

Vi vill med detta brev informera er om att vi kommer att inleda ett arbete med
samtycke i förskolan. Som många av er kanske redan vet så har Sverige sedan
2018 en samtyckeslag. Det är ett viktigt delmål, och vi vill nu vara med och ta nästa
steg, nämligen skapa en samtyckeskultur. Och var kan vara bättre att börja, än i vår
förskola!
Samtycke kopplas ofta samman med sexuella relationer, men handlar i än större
utsträckning om hur vi samspelar med varandra på ett respektfullt och ödmjukt
sätt. I läroplanen för förskolan kan vi läsa att i förskolan läggs grunden för ett
livslångt lärande och att “utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin
förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras
medkänsla och inlevelse i andra människors situation”. Vi har ju också som ni
kanske vet ett tydligt uppdrag att främja jämställdhet och motverka traditionella
könsroller. Att då redan i förskolan få kunskap och verktyg kring samtycke känns
självklart.
Vi kommer att använda oss av ett material skräddarsytt för förskolan som Make
Equal, med finansiering av Jämställdhetsmyndigheten, har tagit fram. I projektet
Okej med dig? har de skapat lekfulla material och metoder som skapar samtal
om, och stärker barns kroppsliga integritet. Materialet består bland annat av
barnboken “Lilla boken om samtycke i förskolan - Okej med dig?”, en ramsa, en låt
och ett handledningsmaterial till oss pedagoger. Vår förhoppning är att vi med detta
arbete och tillsammans med er kan skapa en samtyckeskultur både i förskolan och
i hemmet. Hör gärna av er och ställ frågor till oss, och vill du redan nu veta mer
om hur du kan vara med och bidra till en samtyckeskultur kan du besöka www.
okejmeddig.se. Där finns också det mesta av materialet om ni är nyfikna eller vill
testa det hemma.
Med vänliga hälsningar

(ditt namn)

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar med metoder och verktyg
för praktiskt jämlikhetsarbete. Vi flyttar fokus till hur alla kan vara en del av lösningen.
Gå gärna in på www.makeequal.se och läs mer.

