
 
 
 
Barnskyddsrekommendationer vid lag- och klassförsäljning 
 

När barn samlar in pengar eller säljer saker är det extra viktigt att tänka på att barnen inte 
utsätts för fara. Ni som förening, ledare, lärare, föräldrar har ett ansvar för barnen och vi vill 
här ge några tips på vad som är viktigt att tänka på för barnens säkerhet. 

Som ledare, se till att ni går igenom förhållningsregler med barnen – och säkerställ att de har 
förstått. För att de ska följa reglerna behöver de förstå varför de är viktiga, och det måste vara 
enkelt att följa dem.  

- Barnen ska aldrig vara ensamma, utan tillsammans med kamrater eller i vuxet sällskap 
- Barnen ska aldrig följa med personer de inte känner, eller gå in i hus/lägenheter. Om 

de knackar dörr måste de stanna utanför hela tiden. 
- Barnen ska bara ta betalt med Swish och aldrig ta emot kontanter. 
- Barnen bör alltid ha mobiltelefon med sig och veta vem se ska ringar till om något 

händer (förälder, ledare, polis). 
- Barnet ska aldrig lämna ut sitt fulla namn, adress eller telefonnummer. Om någon 

behöver en kontaktuppgift så ska barnet kunna lämna namn och telefonnummer till en 
ledare eller förälder.  

- Vuxna ska veta var barnen är. Det är bra om ledare eller förälder känner till vägen 
eller området så att man kan prata om eventuella risker. 

- Barnen ska ha reflexer om det är mörkt. 
- När barnen kommer hem/tillbaka – fråga dem hur det har varit. Ge dem en chans att 

vädra om något känts konstigt eller obehagligt. Eller bara prat om att det var kul och 
spännande. Ge dem ordet. 

 

Barnfonden är en barnrättsorganisation och vi sätter barnets trygghet främst. Vill ni prata om 
något, ha tips eller diskutera så hör av er till info@barnfonden.se eller ring på 040-121885. 
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