
 

 

 

 

 

   

 

Livsviktiga snack –     rusta ditt barn för livet!  

Välkommen  på  föreläsning i samarbete  med  Suicide  Zero!  Här  får du som fö rälder eller 

annan vuxen  med  en 9–12 åring i   din närhet  kunskap om hur du kan  prata med  barn 

och  unga om deras mående.  Forskningen  visar nämligen  att  förmågan att  uttrycka hur  

man mår och  känner, tillsammans  med  en god  relation till  en förälder  eller annan  

närstående  vuxen,  är en av  de  viktigaste  skyddsfaktorerna som  finns  i livet.  

Föreläsningen  innehåller bland  annat  information om  skyddsfaktorer,  psykiska besvär,  

barns utveckling,  verktyg  för  samtal med barn sa mt  praktiska övningar.  

Materialet är helt  baserat  på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i sam arbete  med  

psykologer, psy kiatrer, kuratorer, läkare oc h forskare.  

Föreläsningen  är ca.  80  minuter  lång  inklusive  efterföljande fr ågestund.  

Ingen  förkunskap  krävs.  Alla som är  intresserade  är välkomna!  

 

Datum och   tid: måndag  5 december  2022  alternativt  torsdag 26 janua  ri 2023  

                           Tid; 18 .00-19.30        

Anmälan:     

                  Klicka här för att ansluta  till mötet   

Ladda ned Teams- |  Anslut på  webben)   Mötes-ID: 397 693 276  380  Lösenord: AwY7E7   

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY1MmE0MDUtMWE3NS00ZTlmLTk5ZWYtZWNkODIyOGU0ZGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223dc90ee0-cc3a-4d3c-aee8-db317ceb5950%22%2c%22Oid%22%3a%22a36c3e38-2d01-4ea3-97fc-4fcb7238f838%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://18.00-19.30
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