
Föreläsningarna (förutom 16/1) har fri entré och ingen föranmälan krävs. För mer information, kontakta Anette Svensson,  
Kultur & Fritid på telefon 0300-83 49 03 eller via e-post: anette.svensson@kungsbacka.se

Föräldrar emellan
– konsten att vara förälder

Föreläsningar i Kungsbacka våren 2017

kungsbacka.se/foraldraremellan

Onsdag 15 mars | 18.30–20.30 
Åsaskolan, Portalen, Pölagårdsvägen 8, Åsa

Att vara förälder till barn  
med läs- och skrivsvårigheter

VAD FINNS DET för kännetecken på dyslexi och läs- 
och skrivsvårigheter? Vad kan du som förälder göra 
om du upplever att ditt barn inte kommer igång med 
sin läs- och skrivutveckling? 

Helena Jacobsson är förälder till barn med dyslexi 
och arbetar både som specialpedagog och tal- och 
språkpedagog.

Onsdag 18 januari | 18.30–20.30 
Varlaskolans aula, Kungsbacka

Barns liv på nätet
I TAKT MED ATT barn och unga lever sina liv 
allt mer på chattar och sociala medier har deras 
utsatthet förändrats. Därför är det avgörande 
att vuxna känner till hur livet på nätet ser ut för 
att  kunna prata om risker och sänka tröskeln 
till om barnet vill flagga för något som har hänt.

Maria Dufva är kriminolog och har som fokus att förekomma 
brottsutsatthet genom att utbilda om livet på nätet och hur vi 
kan skydda våra barn.

Onsdag 22 februari | 18.30–20.30 
Elov Lindälvs aula, Kungsbacka

Bonusföräldrar:  
Möjligheter och fallgropar
Om samspelet – dina barn, mina barn, våra barn

PRECIS SOM EN traditionell kärnfamilj kan även bonus-
familjer ramla i fallgropar. Åsa och Ulrika beskriver hur 
relationerna mellan vuxna och barn kan och bör förstås 
för att utvecklas till ett samarbete istället för en svårighet. Att 
bygga förtroende, tajming och sunda förväntningar tar sin tid.

Åsa Schill och Ulrika Kragell är båda föräldra- och familje-
coacher och utbildar för Family Lab.

Onsdag 17 maj | 18.30–20.30 
Elektronen, Industrigatan 2  
(vid Mekonomen), Kungsbacka

Relationer och föräldraskap
PÅ ETT HUMORISTISKT sätt delar Manne 
Forsberg med sig av sina personliga erfa-
renheter om papparollen, föräldraskap och 
jämställdhet i barnfamiljen.  
Manne Forsberg är skribent och före-
läsare. Han har gett ut boken Pappa-
logi och driver Pappapodden med Nisse 
Edblad.

Måndag 16 januari | 16.30–ca 19.30* 
Filmhuset Facklan, Kungsbacka (kaffe/smörgås serveras)

TEMA FILM: OM FÖRÄLDRASKAP 
Flickan, mamman och demonerna
– film och samtal med Suzanne Osten

FILMEN SOM TAR AVSTAMP i regissörens egen barndom 
skildrar en psykiskt sjuk mamma som låser in sig med sin 
åttaåriga dotter i en lägenhet. Suzanne uppmanar till att 
inkludera barn i diskussionen om livets stora frågor, där 
sjukdom och död är ofrånkomliga ingredienser. 

Suzanne Osten är regissör, filmare, författare och  
Sveriges Film ambassadör för barnfilm. 

Onsdag 25 januari | 18.30–21.00 
Filmhuset Facklan, Kungsbacka

TEMA FILM: OM FÖRÄLDRASKAP  
Captain Fantastic

BEN HAR SKAPAT ETT PARADIS för sig och sina 
sex barn i nordvästra USAs djupa skogar, lagom 
långt bort från övrig familj och vänner. Där 
uppfostrar han dem till att bli starka, bildade 
och självständiga individer. Men en plötslig 
händelse tvingar den udda familjen att lämna 
sitt trygga hem och återvända till civilisationen.

Efter filmen bjuder vi på fika.

* Anmälan sker via mejl senast 9 januari till eva.c.andersson@regionhalland.se

I samarbete med:


