
Livsmod  
    Familietyper, relationer & psykisk trivsel       

Livsmod forankrer den forebyggende indsat overfor børn & unge i Nordsjælland. 
Hjemsted i Gribskov Kommune, Center for Børn og Unge: Tlf.: 72 49 60 00; E-mail boern-unge@gribskov.dk 

Livsmod var i 2006-2008 støttet af Velfærdsministeriet. Fra 2009 og frem af de deltagende partnere. 

 

 

 

Tid & Sted 
Livsmods kommende tematimer finder sted i 
kantinen på rådhuset i Hillerød: 
 
Hillerød Rådhus, Trollesmindeallé 27 i Hillerød. 
 

Tirsdag 28. april kl. 13-16. 
 

Oplægsholder 
Livsmod får besøg af sociolog og Ph.d. Karen 
Margrethe Dahl, der er forsker på SFI - Det 
nationale forskningscenter for velfærd.  
 
Hun har især beskæftiget sig med forholdet mellem 
familiers relationer, socioøkonomiske ressourcer og 
familiers praksis og unges adfærd og trivsel. 
 

Tematimerne  
Timerne har primært fokus på forskellige 
familietyper, relationerne i familien og deres 
betydning for børn og unges trivsel.  
 
Vi vil få viden om, hvordan relationer til forældre 
hænger sammen med relationer til kammerater, og 
hvordan det samlede mønster af sociale relationer 
hænger sammen med det samlede billede af unges 
risikoadfærd og trivsel.  
 
Børn, der ikke lever i kernefamilier, er f.eks. mere 
sårbare end andre børn. De tvivler i lidt højere grad 
på deres forældres kærlighed og har flere konflikter 
med kammerater. 
 
Der vil undervejs være mulighed for at drøfte 
eksempler og konkrete indsatsmuligheder.  
 

Deltagere 
Deltagere er de kommunale teams af behandlere, 
rådgivere, sundhedsplejersker, lærere, pædagoger 
og fagpersoner fra hospitalsregi.  
 
Vi opfordrer som altid til, at kommunerne 
koordinerer relevante gruppe, som efterfølgende vil 
kunne samarbejde og udveksle erfaringer internt og 
eksternt i hver kommune.  
 
Der er plads til maks. 80 deltagere. 
 

 

Tilmelding 
Mail navne og mailadresser på deltagere til 
info@livsmod.net senest onsdag den 22. april. 
 
 

Kommende tematimer 
Der er følgende tamatimer på vej … 
 
Maj 2015: Selvmordsadfærd, affekt og impulsivitet 
v/ Tina Dam Kristensen.  
Dette arrangement finder sted den 21. maj 2015. 
 
Juni 2015: Problemfyldte skilsmisser, 
konfliktmægling og børnesamtaler v/ Anne Romer.  
Dette arrangement finder sted 8. juni 2015. 
 
Sæt allerede nu datoerne i kalenderen. 
 
 

Hjemmesiden 
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er 
omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet. Hvis I 
har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os 
det vide hurtigst muligt. 
 
Det sikrer, at I får nyhedsbreve og indbydelser til 
temadage samt adgang til oplæg og andet fra 
temadagene, mødereferater og ikke mindst 
deltagerlister med e-mail. Det sikrer også, at 
hospitalspersonale hurtigt og enkelt kan finde den 
rette kontaktperson i kommunerne. 
 
Vil du have adgang som bruger til alle 
oplysningerne på hjemmesiden, så mail til 
info@livsmod.net og få et brugernavn. 
 
BEMÆRK: Primo april får Livsmod en helt ny 
hjemmeside med forbedrede funktioner og en bedre 
brugeroplevelse. Vær derfor opmærksom på, at 
hjemmesiden muligvis ikke er tilgængelig i et par 
dage i begyndelsen af april måned. 
 
Der kommer mere præcise informationer om den 
nye hjemmeside inden længe.  
 
Med venlig hilsen 
 

Gert Jessen 
Redaktør af Nyhedsbrevet 
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