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Sol & Sand i Kungälv AB
Hollandsgatan 5, 442 50 Ytterby. 
Telefon 0303-93 365
Boka din stund i solen på info@solochsand.se
www.solochsand.se Vi tar emot friskvårdskuponger.

NYHET

Vi bjuder på en stunds solupplevelse och 
en uppfriskande hälsodrink. De första 50 besökarna 

får var sin ”kom 2 betala för 1-biljett”.

NÖDINGE. Vad kan göras 
för utsatta barn och barn i 
utanförskap?

Ale kommun arrangerade 
i veckan ett heldagssemi-
narium för att få alla med 
koppling till barn och ungdo-
mar att komma på samma 
spår.

– Vi vet redan idag att det 
handlar om att få alla att 
samverka och dra åt samma 
håll, därför är dagar som 
denna viktiga då vi får lära 
oss mycket om och av var-
andra, säger dagens koordi-
natior Birgitta Augustsson.

SSPF-arbetet där representanter 
från skola, socialtjänst, polis och 
fritid träffas och diskuterar lösning-
ar för utsatta barn blir allt mer kon-
kret. För att sprida kunskap och in-
spirera fler till samverkan hade se-
minariet två huvudtalare. Peter 
Nyberg från Skolverket och den 
populära ungdomsforskaren Mats 
Trondman gav energi åt eftermid-
dagens gruppdiskussioner.

– Tidiga insatser är väldigt av-
görande för barnens utveckling. Vi 
tittar just nu på kopplingen mellan 
frånvaro och utsatthet. Det finns 

ett tydligt samband med närvaron i 
skolan och barn som far illa, därför 
är det naturligtvis viktigt att ha ett 
tydligt regelverk för hur man agerar 
när elever försvinner från skolan, sa 
Peter Nyberg.

Den stora kicken fick åhörarna av 
Mats Trondman som behärskar den 
unika konsten att kombinera träff-
säkra och tankvärda budskap med 
en stor portion humor. Han prata-
de mycket om hur rollerna i famil-
jen har utvecklats och att barnen 
har kommit alltmer i fokus, medan 
pappan som tidigare styrde allt har 
klivit undan.

Pappas villkor
– På en bilresa till farmor stanna-
de man för att fika när pappa var 
sugen, idag stannar föräldrarna när 
barnen är hungriga. Numera är ”att 
vara hemma” den vanligaste fritids-
aktiviteten – förr fick du till exem-
pel aldrig vara hemma om inte för-
äldrarna var det. Barnen styr och 
bestämmer, något som föräldrar-
na ofta accepterar för att inte för-
lora i kampen om att vara den ex-
emplariske mamman eller pappan. 
När väl barnen bestämmer sig för 
att bege sig ut, kanske på en fot-
bollsträning, ja då är minst en för-
älder i släptåg, berättar Mats Trond-

man som menar att fokuseringen på 
barnen är på gott och ont.

– Auktoriteten har helt försvun-
nit från såväl föräldrar som lärare.

Rollerna har förändrats och det 
gäller att hitta nya sätt att bemöta 
ungdomarna på.
– Framför allt så måste vi bli bättre 
på att lyssna. Dagens ungdomar 
pratar mycket mer än vad vi gjorde. 
De är mer öppna och drar sig inte 
för att sätta in läraren i värsta kär-
leksbekymret. Ha det i åtanke när ni 
minns tider då elever knappt vågade 
tilltala läraren, säger Mats Trond-
man.

Efter den inspirerande föreläs-
ningen fick alla deltagare medverka 
i gruppdiskussioner med olika frå-
geställningar. Det handlade bland 
annat om hur föräldrar kan bli mer 
engagerade, inte bara i sina egna 
barn, utan även i andras.

– Det är svåra ämnen, men visst 
handlar det mesta om dialog, forum 
och öppenhet. Vi måste våga tala 
även om frågorna i bland är obe-
kväma, avslutar Mats Trondman.

Ungdomsforskaren Mats Trondman föreläste i Ale

PÅ LÄKTARPLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Hur bemöter vi våra 
ungdomar?

Gäller t.o.m. 4/11 2009.
Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com.

Mixa och matcha som du vill! 
Vi bjuder på varan med lägst pris.

3 för 2
Alla plädar och 
prydnadskuddar

Hör du dåligt är
du inte ensam Hörselskadades Riksförbund

08-457 55 00, www.hrf.se

KÖP NU, BETALA SEN!
Räntefritt upp till 24 mån

Vinterdäck 
från 499:-

DÄCKBYTE?DÄCKBYTE?

Däckhotell
Nu fi nns det återigen plats...
Ring och boka! 0303-74 99 55

www.meca.se

VI ERBJUDER ÄVEN

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

• Service, alla märken
• AC-reparationer
• Reservdelar & tillbehör
• Släpvagnsservice

• 4-hjulsinställningar
• Diagnosinstrument
• Elektronik
• Däckhotell


