
Trygga Falkenberg 

Föräldrar Emellan 

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 kvalité för inspiration och ökade 
kunskaper. 

Föreläsningarna är kostnadsfria och det krävs ingen föranmälan! Välkomna! 

Föreläsningarna sker i samarbete mellan nedanstående aktörer: 

Föreläsningar våren 2017

För mer information om Trygga Falkenberg – Föräldrar Emellan kontakta folkhälsoutvecklare 

Jennie Wallin, Räddningstjänsten Väst, e-post: jennie.wallin@rvast.se  
Hitta oss på Facebook! Läs mer på: www.föräldrarifalkenberg.se



Hellre vårdnadsfred än vårdnadstvist

Hur förebygger vi föräldrakonflikter vid en skilsmässa eller separation?
Många barn bär en oro när föräldrarna strider. Lyckade skilsmässor ger 
gladare barn. Makalösa Föräldrars idé om vårdnadsfred är EN lösning.

Välkommen att lyssna på en föreläsning om vårdnadsfred. Catarina Danso är 
generalsekreterare på Sveriges Makalösa Föräldrar som är en organisation 
som jobbar hårt med att lobba för de ensamstående föräldrarnas sak.

Catarina Danso 

Tid: tisdagen den 21 februari, klockan 18:30-20:30
Plats: Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

Lars Classon - manusförfattare, regissör, 
föreläsare, VD men framförallt förälder

Tid: torsdagen den 23 mars, klockan 18:30-19:30
Plats: Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

Lars har diagnosen bipolär sjukdom. Att anpassa sitt yrkesliv efter sjuk-
domen är egentligen inga problem, det handlar om att lyssna på 
signalerna och anpassa tempot därefter. Som förälder är det inte du själv 
som styr tempot. Det har tagit Lars många år att hitta ett sätt som fung-
erar i rollen som pappa. Att skapa förståelse hos sina barn är mycket att 
begära och kräver därför mycket tålamod, men det är det värt. 

Under kvällens föreläsning kommer Lars att dela med sig av sina 
tankar om hur det är att leva med en psykisk sjukdom. Tabun kring det 
och utmaningarna med att fungera normalt som både yrkesman och 
pappa. 

Unga och droger i Falkenberg
Pontus Nilsson 

Tid: onsdagen den 26 april, klockan 18:30-20:30
Plats: Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

Vilka droger cirkulerar ute i samhället i dag, hur används drogerna, vilka 
effekter får de och vilka tecken kan du som förälder hålla utkik efter för 
att upptäcka att ditt barn är påverkat? Kom och lyssna till Pontus Nilsson 
som jobbar som kommunpolis i Hylte.

Föreläsningen är en bra ”försäkringspremie” för dig som förälder. Ju mer 
du kan om droger, desto bättre är du på att upptäcka missbruk hos egna 
barn eller andras. 

Pontus Nilsson
Lars Classon


