Livsmod

Børn i alkoholfamilier

Livsmods kommende arrangement afholdes
tirsdag den 8. april kl. 13-16.
Sted: Helsinge Byrådssal, Rådhusvej 3
Oplægsholdere

Denne eftermiddag får Livsmod på mange
opfordringer igen besøg af børnekonsulent Steffen
Drud fra Kerteminde Kommune – sekunderet af
misbrugskonsulent Jan Brændeholm fra FaaborgMidtfyn Kommune. Begge har i mange år arbejdet i
front med børn og unge fra alkoholfamilier.
Tematimerne
Steffen og Jan vil guide os igennem den nyeste
praktiske viden på området, og de vil involvere og
engagere deltagerne i områdets mange forskellige
handlemuligheder og lumske faldgruber.
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.
Af børn i familier med alkoholproblemer har 36 %
risiko for psykiske problemer mod 6 % af børnene i
de familier, hvor der ikke er alkoholmisbrug.
Børn i familier med alkoholproblemer har generelt
en signifikant højere grad af risici for at udvikle
spiseforstyrrelser, selvmordsadfærd, opsøge
psykologer, psykiatere og læger, medicin for
psykiske problemer, skilsmisser, alkoholproblemer,
samliv med alkoholproblemer.
Timerne vil have fokus på blandt andet:
 Opgør med tanken om "en gang alkoholiker altid alkoholiker"
 Hvad virker / virker ikke i samtalen med den, der
er kommet til at drikke for meget
 Hvordan gør man den vanskelige samtale til en
dialog med forældrene?
 Praktiske ord og vendinger
 Hvordan tale med barnet om, hvad der sker
 Tværfaglighed i børnehøjde
Se mere på:
www.alkoholbehandlingen.dk
www.naarmorogfardrikker.dk

8. april 2014 13-16

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 meget velkomne.
Deltagerantal er begrænset til ca. 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 – Hillerød Hospitaler.
Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod
udlevering af kvittering for deltagelse.
Tilmelding senest fredag 4.4.2014!
Næste arrangement er 6. maj med temaet ’Psykisk
syge forældre’ v/ Charlotte Diamant.
Tematimerne vil foregå i Hørsholm. Indbydelse
sendes ud ca. 1. april.
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

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.

