
Kære teenageforældre 
 

Kom og få indblik i de unges hverdagsliv og bliv klogere på, hvordan du bedst muligt støtter op og skaber trygge rammer 
for din teenager. 
 

De unge præsenteres for rusmidler i løbet af deres teenageår, og i dag er rusmidler både stærkere, billigere og lettere at få 
fat på, end da I selv var teenagere. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab hjælper de unge til at sige tydeligt fra og at I, som 
forældre, er bekendt med signalerne og årsagerne til, at nogle unge begynder at eksperimentere med rusmidler.  
 

SSP indleder med at præsentere fakta og tendenser omkring unge og rusmidler lokalt. Herefter sætter Brydehuset fokus på 
udbredte rusmidler (alkohol, hash, kokain, lattergas m.v.) , unge og misbrug samt muligheder for hjælp.  

UNGELIV PÅ KANTEN 

GRATIS FOREDRAG OM ALKOHOL OG STOFFER 

Program 
 

          1830 – 1900          Natteravnene og SSP            
       Velkomst, kort oplæg og ”test din viden” om unge og rusmidler i DIN kommune 
 

          1900 – 2030         Brydehuset 
            Myter og fakta om rusmidler. Hvilke rusmidler vil de unge møde i forskellige   
       sammenhænge, og hvilke dilemmaer kan de unge stå over for i deres hverdag? 
         15 min. pause  
       Signaler på misbrug. Hvad skal man være opmærksom på? Hvordan styrker vi de unge i  
       at sige nej til rusmidler? Hvor søger man hjælp, hvis man har mistanke om misbrug af rusmidler?  
  

           2030 – 2100      Spørgsmål fra salen 

BRYDEHUSET er et af Danmarks førende centre indenfor misbrugsbehandling, hvor høj  
faglighed kombineret med mange års erfaring hjælper unge ud af deres misbrug.  
Brydehuset har psykologer, socialrådgivere, pædagoger, læger, psykiatere m.fl. ansat.  
 

                                                                                                              O  
• Arrangementet er et samarbejde imellem SSP og Natteravnene i Furesø og Rudersdal 

 

• Alle er velkomne til at deltage uanset bopælskommune 
 

• Mere info på: info@UngelivPaaKanten.dk / mobil 22 66 13 06  
 

FURESØ KOMMUNE 
Onsdag den 19. juni 2019 

Galaksen i Værløse, Bymidten 48 

RUDERSDAL KOMMUNE 
Onsdag den 12. juni 2019 

Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30 

TILMELDING PÅ UNGELIVPAAKANTEN.DK 

http://ungelivpaakanten.dk/

