Föreläsningarna sker i samarbete mellan nedanstående
aktörer:

Trygga Falkenberg

Föräldrar emellan
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Fri entré på samtliga
föreläsningar!
Ingen föranmälan
krävs!

Föreläsningarna sponsras av:
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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 kvalitet för inspiration och ökade
kunskaper.

Jag är inte pappa till en skitunge,
jag är pappa till Stålmannen

Vilka konsekvenser kan våldet
få bland våra ungdomar?
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onsdagen den 12 februari, 18.30 – 20.30
Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

onsdagen den 2 april 18.30-20.30
Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

”Livet består av ett antal ”life defining moments”.
Klockan 16.24 den 6 december år 2000 var ett sådant. Då
föddes (Olle) Olof Erik Arvid Westin, min son, och jag har
älskat honom gränslöst sedan dess. Begreppet gränslöst
har verkligen fått bekänna färg sedan dess.”

Akta Huvudet Väst är ett antivåldsprojekt som under två dagar
träffar eleverna i åk 9 i Falkenbergs kommun. Vi lär ungdomarna
vilka konsekvenser ett våldsamt beteende kan få. Dagarna varvas
av föreläsningar, diskussioner och praktiskt lärande för att få våra
ungdomar att tänka till.

Fredrik berättar om sitt liv i en annorlunda familjesituation som pappa till en son med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) som Tourette-, Aspergers
syndrom och ADHD.

Kom och ta del av vårt arbete samt ungdomarnas åsikter och tankar
om våld. Denna satsning är en av många goda insatser för ett
tryggare Falkenberg.

Att förebygga livslångt
utanförskap

Vad är trygghet? Lever vi i ett
tryggt samhälle?
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onsdagen den 19 mars, 18.30-20.30
Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

Med bakgrund i ett maskrosbarns uppväxt och med över 20
års erfarenhet av arbete med utsatta barn och ungdomar
besvarar Lasse Mattila många av vår tids mest angelägna
frågor. Lasse tar upp frågor kring utanförskap, barn och
ungdomars behov, vårt ansvar som förälder och vuxen och
hur vi kan skapa hållbara relationer över generationsgränserna.

onsdagen den 7 maj 18.30-21.00
Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

Under denna kväll visas filmen Svart Kung som
tar upp gängbildning. Filmen Svart Kung spelades
in i Falkenberg genom projektet Den onda ringen.
Projektledaren och regissören Ronnie Brolin
medverkar under kvällen och leder diskussionen
utifrån filmens handling som bygger på
berättelser från ungdomar i Falkenberg.

Föreläsare Lasse Mattila är socionom och har arbetat som
skolkurator och arbetsledare inom socialtjänsten. Han är
också föreläsare och författare till boken ”Att förebygga
livslångt utanförskap”.

För mer information om Trygga Falkenberg – Föräldrar Emellan
kontakta folkhälsoutvecklare Jennie Wallin, Räddningstjänsten
Väst. E-post; jennie.wallin@rvast.se

