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Tankar från SAU kring digitala möten:  

 

När fysiska träffar ställs in vet vi att många ersätter dessa med möten online, särskilt via Zoom och 

Teams men även sändningar via ex. Youtube.  

Det är fantastiskt med möjligheterna som dessa plattformar ger oss, men som med all vår 

verksamhet är det viktigt att vi sätter barnens trygghet först. Vi vill skicka med er några tankar som är 

bra att ha med sig för att arrangera så trygga online-träffar som möjligt.  

 

 Tänk på att Instagram, Facebook och andra sociala plattformar ofta har en åldersgräns på 13 

år. 

 

 När det gäller barn så bör information gå till föräldrar så att de är medvetna om vad barnen 

gör online. När det gäller yngre barn är det bra att be föräldrarna att finnas med i 

bakgrunden eller att rikta sig till familjen. 

 

 När ett möte riktar sig till specifikt inbjudna deltagare kan det vara bra att tänka på att länkar 

inte sprids öppet i sociala medier utan skickas via mail/meddelande direkt till deltagarna. 

Detta minimerar risken att länken hamnar i fel händer och att obehöriga går in på mötet. 

 

 Innan ni bjuder in till mötet, gör inställningar så att man inte kan chatta med varandra som 

deltagare utan bara till helgrupp. Använd alltid funktionen med väntrum så att du som ledare 

godkänner varje person som släpps in i mötet 

 

 Var minst två ledare med under mötena så att en kan fokusera på att vara ansvarig för att 

släppa in personer i mötet och att se till att det inte pågår något opassande bland deltagarna.  

 

 Ur ett trygghetsperspektiv kan det vara bra att deltagarna har kameran på, åtminstone vid 

ett tillfälle för att identifiera sig själva. Men tänk på att det kan finnas de som inte är 

bekväma med eller vill ha kameran på under hela samlingen. 

 

 På de flesta plattformar för digitala möten kan man namnge sin enhet som man deltar med. 

Uppmana gärna deltagarna till det så blir det enklare att säkerställa att enbart behöriga 

deltar på mötet. 

 

 Tänk på att om du vill spela in eller ta kort på ett online-möte krävs deltagarnas 

godkännande, och gäller det barn så ska vårdnadshavare godkänna. 

 

 När det gäller sändningar som läggs upp på Youtube, tänk på att det är 

föreningens/församlingens ansvar att se till att det finns godkännande från dem som syns i 

bild.  Ha en plan för hur länge filmer ska ligga ute på Youtube, ta gärna bort gammalt 

material. 


