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KOM OCH LYSSNA!
Våren 2016
Att vara förälder
FÖRÄLDRAR EMELLAN i Rättvik 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.
Finns intresse för att träffas och samtala om att vara
förälder så kan vi ordna det, anmäl ditt intresse till
Iréne Sturve.

Föreläsning med Lennart Lindqvist

Föräldrar mot narkotika

Lennart är legitimerad psykolog och förälder till vuxen son med flertalet
neuropsykiatriska diagnoser.
ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes, språkstörning och tvångsyndrom.
Vikten av att samverka skola/föräldrar.
Vikten av struktur och rutiner.
Hur bygger vi upp barnets/ungdomens självkänsla.
Hur ska jag som förälder orka, vilken hjälp/avlastning kan jag få från samhället.
Lennart har bl.a skrivit boken “Utsatta föräldrar”, som handlar om föräldrar till
barn med neuropsykiatriska svårigheter.

FMN Mora Orsa
Medlemmar i Föräldraföreningen Mot Narkotika berättar om sin verksamhet.
De är ett stöd om du har misstankar, oro, frågor kring användningar av droger
hos någon familjemedlem, kamrat, granne eller vän i din närhet.

Rättviks kulturhus
Torsdag 12/5 kl 18.30-20.00
Fri entré

Denna föreläsning sker i samarbete

Rättviks kulturhus
Onsdag 24/2 kl 18.30-21.00
Fri entré

www.tänkom.nu

Skydda barn från övergrepp på nätet!
Hur kan du som viktig vuxen öka din medvetna ”nätvaro” för att skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet?
Hur pratar du med små och äldre barn om kroppen och gränser?
Maria Schillaci är psykolog på Rädda Barnen.
Under kvällen föreläser hon om hur du kan prata med barn om kroppen och kroppens gränser –
och om hur du kan skydda barn från övergrepp på internet.
Maria kommer också att berätta om vad lagen säger och vilka konsekvenser
övergrepp kan få för barn.

Rättviks kulturhus
Onsdag 27/4 kl 18.30-20.00
Fri entré

