Invitasjon til arbeidsseminar
«Heldig er den ungdommen med teite foreldre»
Sted: Støgu, Sunndal kulturhus
Dato: 25.oktober 2017
Tid: 0930-1515
«Ungdomstiden er en spennende tid, hvor nye utfordringer står i rekke og rad. Kroppen forandrer seg
og ungdommens evne til å tenke og reflektere over seg selv og sine omgivelser på en ny kritisk måte
tiltar. Alt skal opp til vurdering, nye landskap skal erobres og mange troll skal nedkjempes.
Nysgjerrigheten er i høysetet slik som hos askeladden når han skulle ut og målbinde prinsessen.
Samtidig er ungdomstiden en sårbar periode, hvor følelsene ligger utenpå huden hos de unge
erobrerne.
Rusmidlene inngår i dag i stor grad i samværet mellom ungdom og brukes til avslapning og markering
av fellesskap mellom begge kjønn.»
Disse velvalgte ord står i innledninga til KoRus sin veileder «Heldige er den ungdommen som har teite
foreldre»
Årets ungdataundersøkelse viser at Sunndal ligger markert høyere enn landsgjennomsnittet når det
gjelder alkoholbruk blant unge. Venner, foreldre og andre voksne gir eller kjøper alkohol til
ungdommen. Det er en synkende andel av ungdomsskoleelevene som ikke får lov til å drikke av
foreldrene sine, eller som ikke vet om de får lov.
Vi vet at det jobbes godt rundt om på de fleste arenaer der ungdom ferdes for å bygge robuste og
sunne ungdommer. Allikevel kan vi bli bedre. Sunndal kommune ønsker å videreutvikle det
forebyggende arbeidet med foreldre, ungdom og alkohol. For å bli enda bedre er vi avhengig av et
tverrfaglig samarbeid med ALLE som er i kontakt med ungdom. Lærere, ansatte i politiet, helse- og
kulturarbeidere, prester, trenere og oppmenn for å nevne noen.
Derfor inviterer vi, i samarbeid med KoRus Midt-Norge, til et gratis arbeidsseminar der vi sammen
(ansatte i kommunen, lag og organisasjoner og andre) drøfter hva vi gjøre for å utsette debutalderen
og minske alkoholforbruket hos ungdom i Sunndal.

Vi håper du kjenner din del av ansvaret og kommer til Støgu onsdag 25.oktober.

Se vedlagte invitasjon og meld deg på!
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