
Det är härligt att ha en tonåring som är på väg in i vuxenlivet, 
men det skapar också en mängd frågor.  Välkommen till en 
kväll med diskussioner som kan ge dig inspiration, kunskap 
och större insikt om tonåringars livssituation och livsmiljö i 
Upplands Väsby. 

Ingen föranmälan krävs. Kvällen är gratis. Fika ingår!

GRATTIS
– du har en tonåring!
Välkommen till en föreläsningskväll för dig som är tonårsförälder.

PROGRAM
17.30  Förmingel med utställare och macka

18.00  Ramar och kramar hur når du fram till din tonåring?
  Seminariet lyfter fram varför du fortfarande är oerhört viktig för 

din tonåring trots att det ibland känns som motsatsen.

18.30  Väsby ungdomsmottagning, hos oss kan du prata om allt! 
  Vad innebär det? Vad kan man få hjälp med på Ungdomsmottag-

ningen som ungdom? När skall jag som förälder försöka uppmuntra 
och hjälpa mitt barn att få kontakt med ungdomsmottagningen?  
I tidningarna står det att allt fler ungdomar mår psykiskt dåligt.  
Vad kan jag som förälder göra om jag är orolig över mitt barn?

19.00  PAUS 

19.15  Unga och Internet, tryggt eller farligt?
  Johnny Lindqvist är en av Sveriges främsta experter när det gäller 

unga och internet. Föreläsningen fokuserar på ungas vardagliga  
användande av Internet. De senaste åren har Internet flyttat ut 
från datorerna och in i mobilerna. Vad betyder det för skolan och 
för viktiga vuxna i barns närhet? Hur mycket behöver man som 
vuxen kunna och veta om ungas liv på nätet?

20.00  Att vara tonåring i Upplands Väsby
  Preventionssamordnare, fältare och polis ger sin bild av vad de 

möter sin yrkesroll.

20.30  Polisen om droger
  Martin Wallin förundersökningsledare  i yttre ungdomsgruppen 

i lokalpolisområde Sollentuna delar med sig av sin kunskap kring 
ungdomar och droger och vad man som förälder bör vara 
uppmärksam på. 

21.00  Avslut

SUCCEN ÄR TILLBAKA!

Gästas 2017 av Johnny Lindqvist – känd talare kring unga och internet!

Behöver jag vara rädd 
för ”fula gubben” 

på nätet?

Kan jag ”släppa ut” 
min tonåring i 

Upplands Väsby?

Röker alla 
cannabis?

upplandsvasby.se 
08-590 970 00

Onsdagen den 22 mars kl.17.30 Scenhuset i Messingen.

Flera verksamheter som dagligen träffar tonåringar finns 
även på plats denna kväll för att under förmingel och paus 
möta och samtala med er föräldrar. Missa inte det!


