
Triple P´s digitala föreläsningsserier via Teams:  

 

Detta är ett försök att hitta på alternativa lösningar till en del av vår verksamhet under rådande 

pandemi när vi inte kan träffas och mötas i verkliga livet. 

Vi har sett svårigheter med denna typ av kommunikation tidigare för en stor del av vår verksamhet, 

då vi vill betona att konceptet med Triple P bygger på interaktionen med och mellan föräldrar, 

möjligheten till att vara anonym såväl som sedd och bekräftad som förälder idag, som inte är möjligt 

att göra utan att vår ganska stränga sekretesspolicy och säkerhet kring identitet i kommunen 

påverkas. Vi får inte i denna plattform på något sätt diskutera eller prata kring känsliga 

personuppgifter vilket förstås försvårar situationen för oss på det stora hela. Därför kan vi endast 

erbjuda digitala föreläsningar i dagsläget medan enskilda rådgivningar måste fortsätta ske via 

telefon. Våra gruppträffar har pausats helt för tillfället i detta avseende.  

Vanligtvis kan du som deltagare ”plocka” och välja tid och plats hur du vill runt om i Uppsala, men ur 

denna säkerhetsaspekt samt för att kunna organisera dessa så måste vi nu hålla dessa fasta mindre 

grupper och du anmäler dig helt enkelt till en serie om tre tillfällen på en gång. Kan du inte delta på 

kommande föreläsningar är det dock ok. 

I vår vanliga verksamhet i Triple P vill vi alltså också att du ska kunna delta helt anonymt och i dessa 

sammanhang måste namn synliggöras i kanalen för att kunna delta. Detta är alltså upp till dig som vill 

delta nu, huruvida du vill det eller inte. Vi har därför tänkt såhär:  

 

Vill du delta (visa ditt namn offentligt i kanalen) så gäller följande: 

För att delta måste du ha Teams i datorn eller som app i telefonen. 

Maila oss den mailadress som du vill delta genom. 

Du får en länk via mail som du går in på. 

Vi föreläser live c:a en timme med en paus mitt i för frågor och bensträckare.  

Under föreläsningen ser vi helst att alla deltagare har kamera och mikrofon avstängda för bästa 

kvalitet-du deltar genom att lyssna och du deltar med ditt namn offentligt i kanalen hela tiden. 

Efter föreläsningen har vi också en kortare frågestund, dvs då kan du som deltagare använda din 

mikrofon. Det är upp till dig som deltar om du vill det samt om du vill ha kameran på under 

frågestunderna. 

 

 

 

Om du har personliga känsliga frågor eller är intresserad av en rådgivningsserie kan du 

maila utövarna/föreläsarna efteråt. 

 

 

 



 

Du som deltar i föreläsningen har möjlighet att få en folder med innehållet av föreläsningen skickad 

hem till din hemadress efter tillfället, då mailar du den till aktuell utövare.  

Du anmäler dig i första hand till föreläsning 1: Styrkan med positivt föräldraskap och är sedan 

automatiskt anmäld på kommande föreläsningar. 2: Att forma trygga och kompetenta barn samt 

föreläsning 3: Att forma motståndskraftiga barn, om man har möjlighet. Detta bestäms vidare med 

aktuell utövare. 

 

För att hålla reda på datum och anmälningar till de olika seriestarterna har vi valt att döpa alla serier 

vid namn som du helt enkelt anmäler dig till. 

Varje serie är kopplat till två utövare/föreläsare och det är dessa man har mailkontakt med under 

seriens gång. 

 

 Med hopp om en intressant föreläsning för alla! 

 

 


