Föreläsning

Barn beter sig
bra, om de kan!

– EN FÖRELÄSNING FÖR DEM SOM VILL KUNNA FÖRSTÅ VAD DET ÄR SOM
FÅR BARN ATT TJATA, KRÅNGLA & BRÅKA.
Barn gör så gott de kan, beteenden beror oftast inte på bristande motivation, utan på att barnet inte har förmågan som
behövs. I den här föreläsningen tar vi steget från att korrigera ett destruktivt beteende ( lära barnet lyda genom
konsekvenser, hot eller belöningar) till att försöka förstå vad som kan vara orsaken; anknytningsfrustration, omognad
eller att samspelet med de vuxna inte fungerar.
Föreläsningen bygger på modern utvecklingspsykologi som förmedlas på ett lättförståeligt och användbart sätt för att
ge föräldrar och personal som arbetar med barn möjlighet att hitta långsiktiga lösningar - en positiv förändring för
barnet, familjen och barngruppen.

Måndag 18 februari

Tid: 18:00 - 20:00 Lokal: Folkets Hus, Skolgatan 2, Hofors
Föreläsningen är gratis och det behövs ingen föranmälan.
Föreläsningen vänder sig till alla slags föräldrar och vuxna som arbetar med barn. Välkommen önskar
Individ- och familjeomsorgen, Entré Ungdom, Elevhälsan, samt Hofors förskolor och grundskolor.
Några omdömen:
”Bra med både teori och faktiva fall.
Jag kommer att ta med mig mycket.
Framförallt att det kan finnas så
många anledningar till att barn
agerar som de gör. Försök förstå.”
Hanna Gothäll, teknisk
supportingenjör, Stockholm

”Fantastiskt framfört - engagerande!
Många bra tips, ”aha-upplevelser”,
tankeväckande. Jag kommer att ta
med mig ”modellerna” korgarna etc.
Kommer att kunna använda mycket.”
Karin Imamder, hjärt-lungräddningskoordinator, kontaktförälder Stockholm

Kontakt och sociala medier:
E-post: evalenalarsdotter@icloud.com
Web: www.evalenalarsdotter.se
Facebook: evalenalarsdotterforelasare
Twitter: @evalenalarsdotter

”Du är kunnig, talar tydligt och lugnt, pedagogiskt
upplagd föreläsning. Du använder olika medel
för att nå fram - jättebra! PowerPoint, skrivblock,
kroppsspråk, tonläge, papper. Jag kan använda
massor, jag har en liten pojke som behöver
mycket, och nu kan jag gehonom lite till. Tack!
Nu har jag fått tanka energi och kunskap.”
Anne Bergstrand, arkitekt och
Familjehemsförälder, Stockholm

EVA-LENA L ARSDOTTER

