
Nu finns vi också på            

Facebook  

Föräldrar Emellan I Laholm  

Där finns alltid aktuell information om våra     

föreläsningar  

 

 

 

 

 

Föräldragrupper våren 2022  

Vi träffas i en grupp med föräldrar och utbildade ledare, 

där vi varvar diskussioner och filmer med forsknings -        

kunskap, erfarenhetsutbyte samt ”prova-på” hemma         

mellan tillfällena. Grupperna träffas 4 gånger, med minst en vecka emellan 

gångerna, två och en halv timme/tillfälle på kvällstid. Dessutom erbjuds ett 

uppföljningstillfälle. Du får ditt eget ABC-material vid första träffen. Våra 

föräldraprogram är kostnadsfria!  

Läs mer om ABC och innehållet på www.allabarnicentrum.se eller 

www.laholm.se/foraldraremellan där du också kan anmäla dig  

Vi startar regelbundet nya grupper grupper!  

Nyhetsbrev 

  

Kontakt samordnare:  

charlotte.bergholm@laholm.se eller 070 452 13 26  

www.laholm.se/foraldraremellan   

Byt ut denna mot återkommande 
profilbild för din verksamhet 

Regelbundna och kostnadsfria aktiviteter till 

föräldrar i syfte att stärka föräldrarollen och få 

kunskap, inspiration och konkreta verktyg om 

barn och ungas hälsa och positiva utveckling  

Föräldrar Emellan i Laholms föreläsningar är 

en samverkan mellan Laholms kommun, Lo-

kala nämnden i Laholm Region Halland  och 

Studiefrämjandet Halland  

Mer information om grupper, föreläsningar, 

upplägg, tider, länkar till digitala arrangemang 

finns på:  

www.laholm.se/foraldraremellan  

Föreläsning våren 2022 

digitalt 

I huvudet på en tonåring 

Mia Börjesson 

 16 februari kl. 18.00-20.00 

Mia berättar i sin föreläsning om vad som kän-

netecknar dagens tonåringar och tonårsliv. Hon 

pratar också om fördelar och utmaningar med att 

vara tonårsförälder 2022 och hur hjälper vi våra 

unga att att klara livets påfrestningar och hinder. 

 

 

   

 

 

 

 

Mia Börjesson är socionom med mångårig erfaren-

het av att arbeta med tonåringar och deras 

närstående.  

--Hur kan vuxna skapa ett gott självförtroende hos 

sig själva och hos de unga 

-Hur bygger vi ett starkt psykologiskt immun-

försvar som gör att de unga klarar livets påfrest-

ningar och hinder 

P g a rådande pandemi kommer föreläsning-

en att erbjudas digitalt med förlängning tlll 

och med den 21 februari. Länk till den hittar 

ni på hemsidan och på Facebook 

Pga rådande pandemi kan utbildningarna komma att erbjudas digitalt 

istället. Titta på våra facebooksidor för senaste information: Föräldrar 

Emellan i Laholm eller Familjecentralen i Laholm                                                                       

Anmälan görs på laholm.se/foraldraremellan  

http://www.laholm.se/foraldraremellan

