Föreläsning

ATT KRAMA EN PERSIKA
Hur är föräldrarollen
och vilket ansvar tar
du? Tänker vi rätt, gör
vi rätt, förebygger vi?
Hur bör vi tänka, vad
bör vi göra? Prioriterar
vi rätt?
Har vi tid?
En föreläsning som berör många av frågorna
och kanske får dig att tänka till, kanske
förändra ditt sätt att se på våra barn och
ungdomar. De gör ju ofta som vi gör, inte
som vi säger.
Janne Lundholm, verksamhetschef på riksorganisationen stiftelsen nattvandring.nu, har
stor erfarenhet av ungdomar, nattvandring, vuxenengagemang, föreningsliv och

Janne Lundholm

föräldraskapet.
Janne är en mycket omtyckt och uppskattad föreläsare som bjuder på sig själv, sina egna

Telefon: 08-50 66 55 80

erfarenheter, inspirerar och kittlar våra sinnen. Han berör föräldrarollen, ansvaret, hur våra

Mobil: 0709-62 35 31

barn och tonåringar är och tänker men också vad vi vuxna kan göra .

E-post: janne@nattvandring.nu

Några citat:
” Efter Jannes föreläsning förstod jag att man inte kan slappna av som tonårsförälder”

Postadress:
Stiftelsen nattvandring.nu
℅ Skandia
106 55 Stockholm

”Den föreläsningen skall vi ha varje år på skolan, tack Janne”
”Din berättelse gjorde att det inte fanns ett torrt öga. Ditt sätt är underbart och
stimulerande. Du får oss att tänka till”

Föreläsningen ATT KRAMA EN PERSIKA
genomförs i aula, klassrum eller liknande.
UTRUSTNINGSKRAV
Projektor med VGA eller HDMI-anslutning och ljud
TIDSÅTGÅNG
Normalt ca 90 minuter med möjlighet till frågor efteråt
KOSTNAD
Ta kontakt med stiftelsens kansli.

Janne Lundholm
Telefon: 08-50 66 55 80
Mobil: 0709-62 35 31
E-post: janne@nattvandring.nu
Postadress:
Stiftelsen nattvandring.nu
℅ Skandia
106 55 Stockholm

ÖVRIGT
Skicka förfrågan i god tid.
Föreläsningen kan med fördel kombineras med
föreläsningen RESPEKT som vänder sig till elever på
högstadiet.
RESPEKT genomförs dagtid, gärna klassvis och följs då
på kvällen upp med föräldraföreläsningen.
Vid kvällsföreläsning får gärna lokal nattvandringsgrupp
medverka samt gärna polis, fältare och representanter
från skolan.

