UNGDOMSSKOLEN
Til alle 7. klasses forældre

KUNSTEN AT GLÆDE SIG OVER AT HAVE EN TEENAGER I
HUSET

JULI 2022

Guldborgsund Ungdomsskole vil gerne invitere nye ungdomsskoleforældre til et
arrangement med familievejleder Lola Jensen og journalist Morten Resen

Torsdag den 25. august kl. 19.00 til 21.30
i bibliotekssalen,
Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing F.
Lola har været her 16 gange før og denne gang har hun Morten Resen med, fordi
de er et godt makkerpar til at sikre humor, vid og bid, og sikre at alle vinkler kommer med. Lola fortæller med fuld kraft omkring ALT, hvad der kan være at se til i
en teenagefamilie, mens Morten sørger for at Lolas snakketøj bliver konkret og
ikke løber løbsk.
Med udgangspunkt i overskriften ”Kunsten at glæde sig over at have en teenager i huset” vil aftenen bl.a. runde følgende:
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Den uundgåelige og nødvendige løsrivelse.
Hvor har unge deres "talenter" fra?
Hvem har ansvar for at give de unge et værdigrundlag?
Behov for selvstændighed - give slip og holde fast på en gang
Hvordan virker voksne på de unge og omvendt? Den gode dialog, kunsten at
tale til teenagere så de bevarer lysten til at lytte
Humor som redskab i samarbejdet
Sproget – omgangstonen – mobning den gode kammerat – få alle med i fællesskabet
Pligter - penge - ansvar - aftaler – aktiviteter - uddannelse.
Hvordan tackles det, hvis der er ved at gro noget "snavs" i gruppen af unge?
Hvilken "snavs" findes i gruppen?
Rollerne pige-dreng, mobning, kærester, rusmidler, og flere emner.

Bonusinfo: Aftenen vil blive optaget til en senere lydpodcast til ”Lola og Morten
podcast” som kan høres ved en senere lejlighed. I opfordres derfor til at medbringe spørgsmål til Lola og Morten så der kan blive en god dialog omkring det at
være teenageforælder.
Tilmeld online via: https://arrangement.guldborgsund.net/
Brugernavn: lolaogmorten
Password: lolaogmorten
Der kan maks. bestilles 2 billetter pr. barn (arrangementet er kun for forældre ).
Med venlig hilsen
Johannes Alban
Ungdomsskoleleder

