
Förhållningssätt samtalsträff online 
– för att alla ska kunna delta och trivas

Det är helt okej att vi tycker olika, 
genom det kan vi också lära oss av 
varandra.

Vi är måna om att alla som vill säga 
något får möjligheten att komma till 
tals, gruppledarna fördelar tiden.

Ge bara råd eller kommentarer om 
någon uttryckt att den vill ha det. 
Fråga först.

Avbryt inte någon. Du kan skriva ned 
det du ska säga på en lapp och vänta 
på din tur. 

Det är frivilligt att delta, men om du 
väljer att lämna träffen, säg till eller 
skriv till ledaren i chatten.

Vid tematräffar håller vi oss till träffens 
tema. Har du behov av att prata om annat, 
ta det med en gruppledare under pausen.

Har du behov av att prata om vad som händer i 
gruppen med någon utanför gruppen, gör det 
med stor varsamhet och nämn inga namn.

Vi är måna om att endast deltagare i gruppen hör 
samtalet. Se till att du sitter i ett rum där ingen 
utanför gruppen kan höra.
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Förhållningssätt online-spelgrupp 
För att alla ska kunna delta och trivas

Det är helt okej att vi tycker olika, 
genom det kan vi också lära oss av 
varandra.

Vi är måna om att alla som vill säga 
något får möjligheten att komma till 
tals, gruppledarna fördelar tiden.

Ge bara råd eller kommentarer om 
någon uttryckt att den vill ha det. 
Fråga först.

Vi håller oss till de regler som vi kommit 
överens om i spelet. Gruppledarna 
påminner om reglerna vid behov. 

Det är frivilligt att delta, men om du 
väljer att lämna träffen, säg till eller 
skriv till ledaren i chatten.

Behöver du prata om vad som händer i 
gruppen med någon utanför gruppen, gör det 
med stor varsamhet och nämn inga namn.

Om någon som inte är med i gruppen är i 
samma rum som dig – använd hörlurar så 
att ingen utanför gruppen hör när vi pratar.
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