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           29 august 2020 

 

Tilbud til forældre 
 

Forældrekursus er et tilbud til forældre, som har en ung, med et 

problematisk brug af rusmidler. Kurserne afholdes af Perron 3, som er 

ungeafdelingen i Rusmiddelcenter Slagelse 

 

På forældrekurset er der mulighed for at dele erfaringer og følelser, der 

knytter sig til det at have en ung, der bruger rusmidler. Vi vejleder i 

hvordan man kan opnå en bedre dialog med de unge, og vi formidler viden 

om stoffer og adfærd.  

 

På hvert møde er der et tema, som tager udgangspunkt i egne erfaringer 

og aktuelle oplevelser som forældre.  

 

Kurset strækker sig over 4 aftener med ca. 14 dages mellemrum, fordelt 

over september og oktober måned 2020. Første gang er torsdag d. 3. 

september kl. 17-20. 

 

Se datoer og temaer for kurset, på næste side. Eller læs mere om Perron 3 

på www.perron3.dk. 

 

Tilmelding er senest tirsdag 1. september 2020 til Lone eller Lars.  

Det er gratis at deltage. 

 

Vi byder på lidt at spise hver gang, samt kaffe og the, så vi stiller den 

værste sult. Alle møder finder sted i huset hos Perron 3, på 

Ingemannsvej 24 i Slagelse. Der er parkering bag huset. 

   

Har du/I lyst til at deltage eller høre nærmere, så ring eller mail til os.  

 

Vi glæder os til at hilse på jer. 

 

Venlig hilsen 

 

Lone Walsøe   Lars Gyldenkærne 
 
lwped@slagelse.dk  lagyl@slagelse.dk  
 
Mobil 4088 0944  Mobil 2166 0979 
Fastnet 5857 4866  Fastnet 5857 4838     
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Kursusforløb efterår 2020 
 

 

1. gang torsdag d. 3. september kl. 17 - 20 

  

• Præsentation af forældre og underviser 

• Forventninger til forløbet og evt. ønsker om specifikke emner 

• Fortælle den unge at du er begyndt her 

• Faktuel viden om stoffer og hash 

 

 

2. gang torsdag d. 17. september kl. 17 - 20  

  

• Siden sidst 

• Magtesløshed og skyldfølelse 

• Faktuel viden om alkohol, hash og andre stoffer, fortsat 

 

 

3. gang torsdag d. 1. oktober kl. 17 - 20  

 

• Siden sidst  

• "Den gode dialog" – Hvordan får man sat ord på sine følelser på 

en imødekommende og konstruktiv måde? Hvordan møde den unge 

på en bedre måde? 

 

 

4. gang torsdag d. 22. oktober kl. 17 - 20  

 

• Siden sidst 

• En personlig historie – 2 unge ung med egne erfaringer fortæller 

• Refleksion 

• Afslutning og evaluering 


