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Nätmobbning | Medmänniskoskap

Om Andreas Sander
Andreas Sander har tidigare
arbetat tio år som polis i
Stockholm. Det har gett
honom djupa kunskaper och
unika erfarenheter om
kommunikation,
problemlösning samt att
hantera kritiska situationer i
realtid.
I sitt arbete har Andreas träffat
på och pratat med många
ungdomar. Han har sett vad
som händer med människor
när de utsätts för våld, hot och
kränkningar. Han har även
mött de personer som står upp
för det goda i samhället.

Om CommZone
Andreas vill genom
CommZone bidra till en positiv
samhällsutveckling.
Kärnverksamheten består av
grupp- och individutveckling
där konflikthantering och
kommunikationsutbildning
ofta är viktiga beståndsdelar i
processen. Andreas håller även
föreläsningar och är utbildad
av Kjell Enhager inom
coaching och neurolingvistisk
programmering. Läs mer på
www.commzone.se

Om föreläsningen
Att påverka och beröra ungdomar är ingen barnlek. Vi
föräldrar har sällan samma kunskap om sociala medier eller
förståelse för vilka värderingar som styr en tonårings liv. Vi har
dock viktiga erfarenheter om livet och vilka risker samt
möjligheter olika beteenden kan innebära. Det är dessa som
Andreas Sander vill förmedla.
Andreas beskriver vilka lagar och regler som gäller vid
kränkningar och våldshandlingar. Han berättar även om vad
som kan hända i förlängningen av en ung människas liv när
man har blivit dömd för brott och hur det kan påverka mer än
vad man tror.
Andreas tar även upp de neurologiska aspekterna av att agera
etiskt och hur naturen och samhället belönar oss när vi gör
någonting bra för andra. Han syfte är att vägleda ungdomarna
till att själva vilja skapa en attraktiv framtid och att stå upp
för varandra.
Genom sitt sätt att vara, sin kunskap och berättelser från
verkliga livet fångar Andreas ungdomarnas intresse och leder
dem in i nya tankebanor om medmänniskoskap.

Målgrupp
Elever i årskurs 7-9
Tidsåtgång
Ca 1 timme
Format
Föreläsningen är lämplig att genomföra klassvis i lektionssal
som är utrustad med projektor och ljudanläggning.

Sagt om Andreas
”Andreas Sander har genom sin
polisiära bakgrund mött ett stort
antal människor i annorlunda
situationer. Hans kamp mot
narkotikan och för att hjälpa den
lilla människan har satt djupa
avtryck i hans sätt att vara med
sin omgivning. Hans genuina
samhällsengagemang är en
smittsam inspiration för de som
möter honom. Andreas har en
naturlig vana att kommunicera i
pressade situationer och hans
empatiska förhållningssätt leder
alltid till problemlösande och
stärkande åtgärder. Han har en
nästan magisk förmåga att läsa
av människor och se vad de
behöver vilket gör honom till en
kommunikatör långt utöver det
vanliga.”
”Andreas trollbinder publiken
när han talar. Han är som ett
pilotavsnitt man vill se mer av!”

