
 

 

Föreläsning för vårdnadshavare 

Maria Dufva, Ungas liv på nätet  

Har du koll på vad ditt barn gör på nätet?  

I samarbete mellan För-och Grundskoleförvaltningen, Socialförvaltningen och 

Polismyndigheten i Mora kommun erbjuder Nätsmart Mora en nätsmartvecka för elever, 

vårdnadshavare och personal. En majoritet av de unga använder sociala medier och som 

vårdnadshavare kan det kännas svårt, till och med hopplöst att hänga med i ditt barns liv på 

nätet.  

Maria Dufva, kriminolog och författare, föreläser för dig som vårdnadshavare till elev i Mora 

kommuns grundskola om barn och ungas liv på nätet. Föreläsningen ger dig en inblick i vad ditt barn 

möts av framför skärmen och du får verktyg för att kunna bli mer delaktig i ditt barns digitala liv.  

Länk till föreläsningen hittar du på www.natsmartmora.se i fliken Nätsmartveckan ht2020. 

När du tittat på föreläsningen vill vi gärna att du svarar anonymt på en enkät. Länk till enkäten hittar 

du på www.natsmartmora.se i fliken Nätsmartveckan ht2020. 

Vecka 42 kommer Maria Dufva till Mora och deltar i livesända studiosamtal. Sändningarna bygger på 

de enkätsvar vi får in. Passa på att skicka med dina funderingar och tankar till Maria. I livesändningen 

deltar förutom Maria även lokalpolis Anders Modén och personal från grundskolan i Mora.  

 

Studiosändning för vårdnadshavare: 

Måndag 12 oktober  

klockan 18.30 – 19.30  

Länk till våra studiosändningar hittar ni på www.mora.screen9.tv  

Du får givetvis även titta på de studiosamtal som ditt barn kommer att titta på i skolan.  

Tisdag 13 oktober klockan 09.00-10.00 – målgrupp elever åk 3-6  

Tisdag 13 oktober klockan 12.30-13.30 – målgrupp elever åk 7-9  

Elever och personal inom grundskolan, socialförvaltningen och polisen kommer att få ta del av 

samma upplägg med ett innehåll riktat mot respektive målgrupp.  

 

Nätsmart Mora vill med denna vecka ge dig goda förutsättningar att under vecka 42 kicka 

igång nätpratet med ditt barn.  

 

Mer information och stöd hittar du på www.natsmartmora.se 
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