
Meld deg på her: marthe.aksnes@tonsberg.kommune.no

TIRSDAG 16. MARS

kl. 18.00 - 19.30

Velkommen til foreldremøte på nett for alle som har barn i Velkommen til foreldremøte på nett for alle som har barn i 
5.-10.klasse i Tønsberg kommune, 5.-10.klasse i Tønsberg kommune, 
tirsdag 16.03.21 kl 18.00-19.30tirsdag 16.03.21 kl 18.00-19.30

I overgangen fra barn til snart voksen endrer holdninger og 
livsstil seg. Denne overgangen markerer en form for 
løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet 
som nesten voksen. 

TIL DEG SOM HAR BARN TIL DEG SOM HAR BARN 
OG UNGDOM I HUSETOG UNGDOM I HUSET



Foreldre er de viktigste forebyggerne og 
førstelinjeforsvaret. Foreldrenes grenser 
fungerer som beskyttelse frem til barn og 
unge er sterke nok til å stå for egne valg og 
handlinger.

Men ingen kan gjøre jobben alene

Derfor ønsker kommunen og politiet å invitere 
til en temakveld med fokus på hvordan du/
dere som foresatte kan være til støtte for barn 
og ungdom i denne spennende fasen av livet. 

Her møter du kommunalsjef, forebyggende 
politi, forebyggende barnevern, Ung i 
Tønsberg, helsestasjonen for ungdom, 
familiehuset og SLT koordinator. Det vil være 
mulig å stille spørsmål underveis. 
  
Hvordan kan du som forelder/foresatt, være 
en støtte for din ungdom? 

Sitat fra ungdom

«La sosiale medier være for oss, men følg meg der med profil, men ikke legg ut noe» 

«Følg nøye med på oss, men la oss få ha et privatliv også»  

«Vær interessert og ikke gi deg selv om jeg blir sur»
 

«Hold øye med meg selv om jeg ikke vil» 
 

«Hvis jeg begynner å bli litt annerledes og gjør nye ting, så er det fordi det er noe som skjer 
som jeg ikke vil fortelle om, men du bør nok sjekke litt opp og følge veldig med» 

«Vi vil gjerne bestemme mer selv nå, men det betyr jo ikke at vi kan bestemme alt heller. Vi 
vet jo ikke vi, vi er ikke de voksne»


