Föräldrar emellan
– konsten att vara förälder

Föreläsningar i Kungsbacka våren 2019
Onsdag 30 januari | 18.30–20.30
Elof Lindälvs aula

Torsdag 4 april | 18.30–20.30
Elof Lindälvs aula

Skärvor –

Barn, stress och kärlek –
att vårda relationen i en hektisk vardag

en föreläsning för tonåringar och vuxna
En berättande föreställning om två människors omtumlande
resor, både inom sig själva och till andra sidan Jorden. Om att
aldrig släppa hoppet, kärleken och tron på sig själv.
Droger och dess konsekvenser är en del av innehållet men först
och främst handlar det om livsval man ställs inför som ung.
Jonas ”El Choco” Andersson har suttit i Bolivias mest ökända
fängelse. De kaotiska åren blev också vändpunkten i hans liv.
Per Lifvergren hamnade som ung i drogmissbruk och
kriminalitet, men sedan många år är han drogfri och arbetar
drogförebyggande.
Föreläsning i samarbete med Attityd.

Tisdag 5 februari | 18.30–20.30
Elof Lindälvs aula

När mallen inte stämmer
En föreläsning för dig med barn som inte alltid passar in i samhällets mall.
En del har diagnoser inom autismspektrat eller ADHD. En del har ingen
diagnos alls men har ändå svårigheter i skola och i arbetsliv.
Denna kväll får vi kunskap kring:
• Hjärnforskning från teori till praktik.
• Informationssamhällets konsekvenser.
• Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara
kunskapsmålen i skolan?
• Starka reaktioner och utbrott.
• Problematisk skolfrånvaro.
• Föräldrarollen.
”Krav eller curling?”
Kenth Hedevåg har lång bakgrund som
specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och är författare till boken ”När
mallen inte stämmer”.

Torsdag 7 mars | 18.30–20.30
Älvsåkers församlingshem

Att vara digitalt närvarande som vuxen
En föreläsning om hur barn och ungdomar använder nätet, både som konsumenter
och i växande utsträckning som producenter. Varför internet
är så viktigt, hur tekniken påverkar deras vardag och vad man
som vuxen kan göra för att vara ett stöd, oavsett om man kan
teknik eller inte.

En kväll fylld av inspiration och praktiska verktyg för att
vårda parrelationen och fungera bättre tillsammans. Oavsett
om er relation är i behov av friskvård eller krisvård kan
denna kväll hjälpa er att ta ett steg närmare varandra.
Marie Nylén Utbult har under sina drygt 20 år i
riksorganisationen Levande Familjer mött och stärkt
tusentals familjer.

Torsdag 11 april | 18.30–20.30
Snäckan, kulturhuset Fyren

Att bli med moppe så överlever du moppeåldern!
Kungsbacka är en ungdomskommun med många mopeder, mopedbilar och
A-traktorer. Alla tre är fantastiska redskap för att öka sin
självständighet och avlasta föräldrar, men det finns även
en problematik med dessa fordon. Många trimmar sina
mopeder och en del kör exempelvis där det inte är tillåtet.
Detta äventyrar trafiksäkerheten för både förarna själva och
deras medtrafikanter.
Tips och önskemål från bekymrade invånare kommer i stor
mängd in till både polisen och kommunen. Vad händer när
ett fordon trimmas och betraktas som en leksak och vilka
konsekvenser kan det få både för föräldrar och tonåringar?
Tips, råd och diskussion med polis och trafikingenjörer från
Kungsbacka komun.
Både föräldrar och tonåringar är välkomna!

Föreläsningarna har fri entré och ingen
föranmälan krävs.
Välkommen!
För mer information kontakta Anette Svensson,
Kultur & Fritid, telefon 0300-83 49 03 eller mejl
anette.svensson@kungsbacka.se
Anmäl dig till Föräldrar emellans sms-tjänst för
information om föreläsningar direkt i mobilen.
Skicka sms till 72270 och skriv fr fe

www.kungsbacka.se/foraldraremellan

Ett viktigt budskap är att avdramatisera tekniken.
Föreläsningen handlar också om personlig integritet, itsäkerhet och källkritik i barns och ungas liv.
Anders Thoresson har tjugo års erfarenhet som
teknikjournalist och han är kvällens föreläsare.
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