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Att vara förälder är en rolig och underbar uppgift. Men kanske är
det också en av de svåraste uppgifter man kan få. Snabba förändringar i samhället gör att föräldraskapet och rollen som förälder
många gånger inte är lika självklar som för femtio år sedan. Idag
arbetar många föräldrar heltid vilket gör att den gemensamma
tiden i hemmet har blivit kortare. Internet, spel och mobiltelefoner
har förändrat barns fritidssysselsättning och kommunikationsvägar. I många fall har detta lett till att vuxnas insyn i barnens och
ungdomarnas värld har minskat. Reklam- och mediebruset påverkar oss, både vuxna och barn, om hur vi ska vara och vilka val
och prioriteringar vi ska göra. Ovanpå allt blir barn tonåringar
tidigare samtidigt som ungdomstiden förlängs.

15 feb Inte mer än fullt tack!
- En monolog om människans bästa vän alkoholen
”Det var en gång en liten pojke, han var åtta år och i alla lägen ville han vara till glädje
för sina hårt arbetande föräldrar.” Problemet var pappans förmåga att öppna svalget så
nubbarna rann rakt ner. Nej, förresten, det verkliga problemet var att spriten blivit det
enda roliga i pappans liv. Därför lovade pojken sig själv att aldrig, aldrig någonsin, bli
som sin far. Redan sommaren efter nian gick han över gränsen, första gången. Sedan
blev det bara värre. Och värre…

Alla dessa förändringar är nödvändigtvis inte av ondo men de
kan skapa osäkerhet på oss själva i vår roll som föräldrar. Vi som
arbetar med förebyggande arbete möter ofta föräldrar som har
behov av att prata om ”vanliga” tonårsproblem, om gränssättning
och som har funderingar kring sin roll och sitt ansvar. Vi möter
föräldrar som behöver få höra att de gör rätt och att de är
viktiga långt upp i tonåren, trots att det kanske inte alltid känns
så.

17 mars kl. 19.15 Är det mitt fel om min tonåring är deppig?
- Psykisk ohälsa hos tonåringar i ett familjeperspektiv.
Elia Psouni, verksam vid Kristianstad Högskolan samt Lunds Universitet, leder bl
a forskning som syftar i att identifiera bakomliggande orsaker till växande psykisk
ohälsa bland barn och ungdomar. I tidigare forskning har man oftast försökt förstå
barns problem utifrån enkelriktade modeller av påverkan från förälder till barn. Elias
utgångspunkt är istället att relationen mellan föräldern och barnet är dubbelriktad
Kan psykisk ohälsa hos tonåringar förebyggas genom barns och föräldrars sätt att
tänka kring och relatera till varandra?

Mot bakgrund av detta startades 2007 ”FF - För Föräldrar”, ett
nätverk som vänder sig till dig som är förälder. Under läsåret
10/11 arrangerar FF ett antal föreläsningar som bl a handlar om
föräldrarollen, om tonårstiden, om droger, om spåkbruk m.m.
Utrymmet för dialog och djupare diskussioner kommer att vara
begränsat i samband med föreläsningarna. Du som vill gå vidare
och diskutera med andra är därför välkommen till vårt infobord
där vi har erbjudande från de organisationer som står bakom FF,
se baksidan.

ALLA FÖRELÄSNINGAR ÄR GRATIS.
VARMT VÄLKOMNA!
Föreläsningarna är på Christian 4:s gymnasium
i aulan om inget annat anges!
Tid: 19.00-21.00

Benny Haag är författare, regissör och skådespelare. I en gripande monolog får vi
följa ett barns uppväxt med en alkoholiserad pappa.
							
medarr: Sensus

Elia Psouni, Leg. Psykolog, Universitetslektor i utvecklingspsykologi och biopsykologi
							
medarr: FU
12 april Varför odlar invandrare potatis i parkettgolvet?
De senaste åren har antalet debatter om mångkultur, pluralism och integration ökat.
Ofta betraktas invandring som ett modernt fenomen (ibland problem), en nutida
företeelse som vi måste hitta lösningar på. Men om vi skrapar lite på ytan ser vi
att Sverige kanske inte är så svenskt som vi många gånger tycks tro. Vilket Sverige
kommer våra barn och ungdomar att leva i om 30 år?
Är Kristianstad kanske en förort till Köpenhamn då?
Mats Hellstenius tar oss med på en resa där vi får se hur olika befolkningsgrupper har
kommit till Sverige, hur normer och regler har ändrats och hur myter och fördomar
kring nya kulturer har uppstått. Med humor och kunskap ger Mats förklaringar till hur
vårt Sverige, som det ser ut idag, har växt fram under sekler och decennier.
Mats Hellstenius är filosofie doktor i historia och är verksam vid Lunds universitet
och Kristianstads högskola.					
medarr: ABF

