Juni 2016

Hej alla föräldrar!
Nu går vi in i en härlig årstid, men också den tid på året när många unga provar att dricka
alkohol. Vi vet att unga som är alkoholpåverkade kan göra saker de inte skulle ha gjort
nyktra. Vi vet också att de löper större risk att bli utsatta för brott och råka ut för olyckor.
Här är några tips till dig som är tonårsförälder:
 Visa att du bryr dig. Var tydlig och sätt gränser.
Då blir det enklare för din tonåring att fatta bra beslut.
 Samarbeta med andra föräldrar.
Prata med varandra och nattvandra tillsammans.
 Bjud inte på alkohol och köp inte ut.
Unga som får alkohol av föräldrar eller äldre syskon dricker mer än andra.
Föräldrar är viktiga
När föräldrar och andra kloka vuxna finns där ungdomar finns blir stämningen lugnare. Du
behöver ingen särskild utbildning för att göra skillnad, det räcker ofta med att du är på plats.
Om du inte vill vara ute ensam kvälls- och nattetid, ta kontakt med den ideella föreningen
Nattvandrarna eller med Vändkorset som är ute under speciella helger och evenemang.
Vandra med Vändkorset!
Vändkorset är ett samarbete mellan flera organisationer och frivilliga krafter.
På skolavslutningen (10 juni) finns vi på Gamla Elverket, Ölandsgatan 8. Vi startar med ett
gemensamt möte kl 18.00 och finns sedan på plats och ute bland de unga fram till kl 02.00.
Välkommen hit! Här kan du träffa andra föräldrar att vandra tillsammans med och vi bjuder
på varm soppa och fika under kvällen.
Mer information
Falu kommun: http://www.falun.se/ och på Facebook: www.facebook.com/falukommun
Dialogen på Facebook: www.facebook.com/dialogenfalun
Nattvandrarna i Falun: https://www.facebook.com/groups/126431224053403/?fref=ts
Polisen: https://polisen.se/
Välkommen att kontakta oss om du har frågor
Falu kommuns BRÅ-samordnare: Ulrika G Lindberg, tfn 023-861 70
Nattvandrarna: tfn 076-055 98 78 (Marita) eller 073-958 02 27(Eva-Len)
Sommarhälsningar från Vändkorset
I Vändkorset ingår Nattvandrarna i Falun, Falu kommun (skolsköterskor, skolkuratorer, skolfritidsledare,
Dialogen och fritidsgårdarna), Engelska skolans elevhälsa, polisen, Gamla Elverket (IOGT-NTO), fritidsgården
Grönan (Svenska kyrkan) och Faluns brottsförebyggande råd. Ibland medverkar också räddningstjänsten och
ambulansen.

