
FORÆLDREAF-
TEN 
 
FOR ALLE FORÆLDRE I 
VEJLE  KOMMUNE 
 
MED BØRN FRA 0.– 10. KLASSE 
 

 

HVORNÅR: 

14. November 2018 
19.00-21.30 

HVOR: 

Bygningen  
Ved anlægget 14 B . 7100 Vejle. 

Hvad: 

Vil du gerne vide mere, Om 2 hotte emner: 

 Bliv klog på en teenager hjerne 

 Moderne forældreskab - Gå kærligt foran 

 

 

Lokalråd + 

Konference 2018 

 

TILMELDING TIL 
ANMLI@vejle.dk  

Senest den 5. November 2018 

Der er fri entree. 

PROGRAM 
 

KL. 19.00 Velkomst ved  

Leder af Vejle politistation  

Mikkel Ross og  

SSP-leder i Vejle kommune 

Helle Brynaa 

 

Kl. 19.10 Oplæg  ved,  Psykolog, An-
ne Dorthe Hasholt 

”Bliv klog på en teenager hjerne” 

 

Kl. 20.10 Kaffe 

 

kl. 20.25 Oplæg  ved Psykolog, Rik-
ke Yde Tordrup 

”Markante forældre”. 

 

Kl. 21.30  SLUT 

 



OPLÆGSHOLDERE 
 

 
 

 
 
 
. 

 

 

ANNE DORTHE HASHOLT 
AUTORISERET PSYKOLOG – CAND.PSYCH. AUT. 
 
Bliv klog på en teenager hjerne 

Hvad sker der i en teenagers hjerne, og hvorfor kan en teenager ikke 

tåle at være ”alene hjemme” mentalt? 

Hvad er det for evner, en teenager er i gang med at udvikle, hvorfor 

tror teenagere, at de er udødelige, svinger helt vildt følelsesmæssig, 

bliver uansvarlige, ukoncentrerede, roder helt vildt og virker som om 

de ikke er tilstede. 

Hvad kræver det at være forældre til en teenager? 

Det får du med dette oplæg mulighed for at blive klogere på. 

RIKKE  YDE THORDRUP 
AUTORISERET PSYKOLOG – CAND.PSYCH. AUT. 
 

”Moderne forældreskab – gå kærligt foran” 

I foredraget præsenteres med humor hvordan Rikke Yde selv som markant 
forælder er i risiko for at udvikle børn, der larmer og bidrager til mistrivsel i 
klassen. 

Mistrivsel kan være uro eller vanskeligheder ved at styre en klasse. Konflikter 
eller høj grad af negativ feed-back. Elever med lavt selvværd der vil styre an-
dre elever og lærerne. 

Hvem har ansvaret for mistrivsel i klassen? 

Hvad kan de fagprofessionelle og forældrene sammen gøre for at  bringe det 
enkelte barn i balance og klassen ind i en positiv udvikling og trivsel? 

Det vil Rikke Yde komme med bud på denne aften. 

 

 

ARRANGØRER:  
 
SSP-TEAMET I VEJLE   
 
E-MAIL : HEMBR@VEJLE.DK         MOBIL: 29609002 


