
Du behö vs söm vuxen 
En utbildning söm ger kunskap öm vikten av samtal, lyssnande  

öch mötivatiön samt fö rmedlar könkreta verktyg  
fö r dig söm vill spela röll fö r barn öch unga.  

Köntakt: Elsa Gatica Arikhan, samördnare  
Na tverket De Glö mda Barnen Va stra Gö taland,  
deglömdabarnen@lansnykterhetsförbundet.nu 
072-971 05 68  

 

 
 

Utbildningen arrangeras av Na tverket De glö mda barnen Va stra Gö taland öch 
har sin utga ngspunkt i böken Du behö vs söm Vuxen av Petter Ivarssön samt 
tillhö rande studiematerial. Materialet har skapats i samverkan mellan  
studiefö rbundet NBV, Na tverket De glö mda barnen öch Petter Ivarssön.  
Petter Iwarssön a r legitimerad psyköterapeut samt söcialpedagög med  
vidareutbildning öcksa  inöm handledning öch familjebehandling. 
 
Med utga ngspunkt i böken Du behö vs söm vuxen finns a ven ett webbaserat 
studiecirkelmaterial fö r fö reningsledare, fö ra ldrar, la rare eller andra söm 
 mö ter barn öch unga i sin vardag. La s mer hös NBV. 

 

Kursinneha ll 

 Kraften i att lyssna, mötivera öch skapa relatiöner 
 Vikten av att skapa en ka nsla av sammanhang 
 Betydelsen av att skapa tillit öch trygghet 
 Aktuell förskning kring alköhöl öch dröger 
 Kunskap öm barn i miljö er med alköhöl- öch  
drögpröblematik 

Praktisk införmatiön 

Utbildningen riktar sig till dig söm mö ter barn öch unga i din vardag, sa söm sköl-

persönal, fö reningsledare, med flera. Det a r en tva dagarsutbildning söm kan anpassas  

utifra n lökala fö rutsa ttningar, verksamheter öch ö nskema l. Utbildningen arrangeras minst 

en ga ng per a r eller genömfö rs pa  fö rfra gan. Tack vare medel Va stra Gö talandsregiönen 

har vi mö jlighet att erbjuda hela utbildningspaketet köstnadsfritt till verksamheter i 

Va stra Gö taland.  

Du behö vs söm vuxen a r en interaktiv utbildning söm fö rmedlar vedertagna kunskaper öm 

hur fö ra ldrars bruk öch beröende av alköhöl- öch andra dröger pa verkar barn öch ungdö-

mars uppva xt, ha lsa, va lbefinnande öch livssituatiön. Utbildningen ger verktyg fö r att 

ba ttre kunna lyssna pa  öch fö rsta  barn öch unga. Du behö vs söm vuxen vill sta rka vuxna i 

vetskapen öm att vi spelar röll öch behö vs fö r barn öch unga.  

La s mer öch anma l intresse pa   

hemsidan: deglömdabarnen.se  

 

https://www.nbv.se/dubehovssomvuxen
https://deglomdabarnen.se/utbildningar/du-behovs-som-vuxen/

