Föreläsningarna sker i samarbete mellan nedanstående aktörer:

Trygga Falkenberg

Föräldrar Emellan

Föreläsningar våren 2018
Föräldrar Emellan i Falkenberg vänder sig till alla som är föräldrar, men även till andra som har
barn och ungdomar i sin närhet. Vi erbjuder föreläsningar av hög kvalité för inspiration och ökade
kunskaper.
Föreläsningarna är kostnadsfria och det krävs ingen föranmälan! Välkomna!
För mer information om Trygga Falkenberg – Föräldrar Emellan kontakta folkhälsoutvecklare
Lena Naenfeldt, Räddningstjänsten Väst, e-post: lena.naenfeldt@rvast.se

Hitta oss på Facebook!

Läs mer på: www.föräldrarifalkenberg.se

Hur peppar man sitt barn till en bättre
självkänsla? Du kan göra skillnad!

Passar jag in fast jag inte är som du?
Elisabet Dahlberg

Patrik Svärd och Åsa Agmyr, Hallands Idrottsförbund

Tid: onsdagen den 21 mars, klockan 18:30-20:30
Plats: Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

Tid: torsdagen den 1 mars, klockan 18:30-20:30
Plats: Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

Vad är mina egna fördomar kring människor som inte är som jag? Vad
behövs för att vi ska få ett samhälle med delaktighet för alla människor?
Vems ansvar är det att ge plats för människor med funktionsnedsättningar?

Föreningsdriven träning och fysisk rörelse är en av de viktigaste hälsofrämjande insatserna som finns i vårt samhälle. Att vara fysiskt aktiv
påverkar vårt välmående, skolresultat och immunförsvar positivt.
De frågor som lyfts under kvällen är bland andra; Är jag en dålig förälder
om jag inte har möjlighet att skjutsa barnet till aktiviteter flera gånger i
veckan? Hur är en engagerad förälder? Hur motiverar jag mitt barn/ungdom? Hur kan jag tillsammans med mitt barn skapa ett livslångt idrottsintresse? Har jag realistiska förväntningar på mitt barn?
Patrik Svärd och Åsa Agmyr, idrottskonsulenter på Hallands idrottsförbund
och SISU idrottsutbildarna i Halland, är kvällens föreläsare. Både Patrik och
Åsa har båda två lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, ledare
och föräldrar.

Lika värde och jämställdhet, är viktiga begrepp
men gäller det alla? Om jag inte följer den
”normala normen” – får jag vara delaktig i
samhället då?
Elisabet är mamma till en 13-åring med Downs Syndrom och den 21/3
är det Internationella Downs syndromdagen. Föreläsningen kommer
att handla en del om just ”livet med Downs syndrom”, men också
allmänt om ”den som inte följer normen”.

Unga och droger i Falkenberg
Jörgen Gomersson och Suzan Bozovic, fältassistenter,
Falkenbergs kommun
Tid: onsdagen den 25 april, klockan 18:30-20:30
Plats: Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg
”Jag har ADHD och cannabis hjälper mig att bli lugn”, ”Cannabis är inte
lika farligt som alkohol - ni vuxna överdriver!” och ”Drogerna hjälper mig
att glömma allt som är jobbigt, typ skolan, hemma och sånt” är exempel på
vad ungdomar i Falkenbergs kommun kan säga om droger. Här är det viktigt
att vi vuxna kan nyansera bilden och möta ungdomarna i deras argument.
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Jörgen Gomersson och Suzan Bozovic, arbetar som fältassistenter i kommnen
och har en lång erfarenhet av att arbeta socialt uppsökande ute bland ungdomar. Tillsammans med personal från Ungdomsteamet, som arbetar med
behandling/rådgivning för ungdomar och deras föräldrar gällande droger och
alkohol, kommer de att föreläsa om drogsituationen bland unga i kommunen,
signaler och riskbeteende och hur du som förälder och andra vuxna kan
agera. Det kommer också att ges goda exempel på hur du som förälder kan
samverka med andra föräldrar. Under kvällen kommer ni också att få träffa
områdespoliserna.

