
Livsmod   Børn i alkoholfamilier        10.10.13 13-16   

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. 

 

 

Livsmods kommende arrangement afholdes 
torsdag den 10.10.2013 kl. 13-16. 
  

Sted: Familiehuset, Vognmandsgade 12, 
Halsnæs Kommune, Frederiksværk. 

Parkering f.eks. Kvicklys p-plads og ved Gjethuset. 
 
 

Oplægsholdere 
Denne eftermiddag får Livsmod besøg af 
børnekonsulent Steffen Drud og Charlotte Jensen, 
der er souschef i Langelands Kommune. Begge har 
i mange år arbejdet i front med børn og unge fra 
alkoholfamilier 
 
Tematimerne  
Tematimerne er en fortsættelse af Livsmods fokus 
på børn i alkoholfamilier. Det skønnes, at ca. 
122.000 børn vokser op i en familie med et 
alkoholproblem – og at ca. hver 3.dansker har et 
menneske med et alkoholproblem i familien. 
 
Steffen og Charlotte vil guide os igennem den 
nyeste viden på området. De vil involvere og 
engagere deltagerne i områdets mange forskellige 
handlemuligheder og lumske faldgruber.  
 
Hvordan opdager vi børnene tidligere, hvad gør vi 
og hvordan taler vi med dem og forældrene? Hvad 
er det, som vi kan gøre endnu bedre i kommunerne, 
i skoler og institutioner?  
 
Se mere på: 
www.alkoholbehandlingen.dk 
www.naarmorogfardrikker.dk 
 
 
Deltagere 
Deltagere er frontpersonale, lærere, pædagoger, 
sundhedsplejersker mfl. og frivillige, der arbejder 
med børn, unge og familier.  De kommunale og 
regionale behandlere, psykologer, læger og 
sygeplejersker er også velkomne.  
 
Deltagerantal er begrænset til maks. 60. Det vil sige 
ca. 7-8 deltagere fra hver kommune og hospital.  
 
Vi opfordrer til, at arrangementet via interne 
netværk når ud til de relevante personalegrupper i 
kommunerne og hospitalsregi. 
 

Bemærk 
Arrangementet er gratis for deltagere fra:  
Allerød – Gribskov – Fredensborg – Frederikssund – 
Helsingør – Halsnæs - Hørsholm – Hospitaler. 
 
Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod 
udlevering af kvittering for deltagelse. 
 
Tilmelding via e-mail til info@livsmod.net er 
nødvendig. Husk navn, kommune og e-mail. 
 
Tilmelding senest fredag 4.10.2013! 
 

Kommende temadage 
 
23.10.2013 13-16: Unge og generel angst. Barbara 
Hoff, daglig leder af Copenhagen Child Anxiety 
Project – CCAP. Angstprojektet er et behandlings- 
og forskningsprojekt om angsttilstande hos børn 
Deltagere: Behandlingsansvarlige. 
 
5.11.2013 13-16: Unge og spilafhængighed. Center 
for Ludomani fokuserer på behandling og på 
forebyggelse med formidling af viden og 
handlemuligheder i forhold til børn og unge og spil. 
Livsmod får besøg af Kristina Ilsøe Métral, som til 
dagligt arbejder med børn og unge forebyggelsen. 
Deltagere: Frontpersonale. 
 
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. 
 
Vil du have adgang som bruger til alle 
oplysningerne på hjemmesiden, så mail til 
info@livsmod.net og få et brugernavn. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Gert Jessen 
Redaktør af Nyhedsbrevet  
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