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Barnen 
erbjuds 
aktivitet 
parallellt 

med föreläsningarna. 
Barn 5–12 år, lämnas 
senast klockan 18.45  
på församlings hemmets 
nedre plan. Barnen får 
frukt under kvällen. 
Barnledare från  
församlingen står för 
verksamheten.

Gå in på  
www.nacka.se/ 
foraldraforelasningar  
och registrera dig.

SKÄRMTID  
– familjens guide till den digitala 
vardagen

MED BJÖRN SOLFORS

8 FEBRUARI

EFFEKTIV  
KOMMUNIKATION 

– hur du kan förbättra  
kommunika tionen med dina barn för att 

förstå och bli förstådd

MED KARIN IDAR

15 MARS

100 MÖJLIGHETER 
ISTÄLLET FÖR 2 
 – jämställdhet ur ett barnperspektiv 

MED KRISTINA HENKEL

19 APRIL  

100 MÖJLIGHETER  
ISTÄLLET FÖR 2 

 – jämställdhet ur ett barnperspektiv  

När och hur bemöts våra barn olika beroende på om de är flickor  
eller pojkar? Hur påverkar det barnen och deras självkänsla?

Föreläsningen bygger på boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället  
för 2 och hålls av författaren Kristina Henkel. Med hjälp av  

humor och vardagsnära exempel så synliggörs genusfällor och genuskrux.  
Fällor för att det är lätt att trilla i dem, de begränsar  

barnen och leder till ojämställdhet. Krux eftersom det inte alltid finns  
så enkla lösningar. På föreläsningen får du tips och idéer för förändring,  

en verktygslåda för att skapa jämställdhet för barn!

KRISTINA HENKEL är expert på jämställdhet och 
barn och har mer än 10 års erfarenhet av att utbilda  
och handleda pedagoger i både förskolan och skolan hur 
de kan arbeta praktiskt med jämställdhet både i Sverige 
och norden. Kristina har även skrivit boken  
En jämställd förskola & skola och gjort film till Skolverket 
om jämställdhet.

HAR DU FRÅGOR? 
Tina Lundin  

08-718 98 77  

Annika Hellman  
073-461 30 99

Varmt välkommen!

DATUM: 19 april 
TID: 19.00–20.30

PLATS: Nacka kyrka

Föreläsningen är kostnadsfri,
ingen anmälan krävs!

19
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EFFEKTIV KOMMUNIKATION 
– hur du kan förbättra kommunikationen med  

dina barn för att förstå och bli förstådd

SKÄRMTID 
– familjens guide till den digitala vardagen 15

MARSFEBRUARI

Tampas du också med frågor och funderingar om hur alla  
skärmar och våra digitala vanor på verkar oss i vardagen, framför allt  

hur det påverkar våra barn? Vad är skadligt? Vad är utvecklande?  
Hur påverkas våra barn av att växa upp i en digitaliserad värld?  

Hur mycket påverkas vi själva av den nya skärmfyllda  
vardagen? Vad är lagom mycket skärmtid och hur ska vi som  

föräldrar agera?

Journalisten och författaren BJÖRN SOLFORS är själv 
förälder och ställde sig dessa frågor och många fler. Genom att 
träffa olika experter på området såsom forskare, psykologer och 
läkare skaffade han sig mer kunskap och skrev en bok om detta. 
I den vill han visa på konkreta verktyg och guida oss föräldrar  
genom det nya skärmlivet, utan pekpinnar om rätt och fel,  
för och emot. Med sin bok ”Skärmtid – familjens guide till den  
digitala världen” som utgångspunkt kommer Björn på  
ett personligt sätt och i dialog med publiken att bjuda på en 
intressant kväll med en hel del nya insikter.

Karin Idar presenterar den språkliga modellen ”A model for  
nonviolent communication”. Den kallas också för ”Giraffspråket”.  

Giraffen är en symbol på grund av sin långa hals – överblick – och sitt  
stora hjärta. Modellen bygger på empati, respekt, ärlighet  

och ödmjukhet. Karin ger oss verktyg så att vi kan minska risken för  
försvarsposition, missförstånd, motstånd och konflikter. Den ökar  

vår medvetenhet om hur kommunikationen kan hjälpa oss att bygga  
broar i stället för murar då vi pratar med våra barn  

oavsett hur de uttrycker sig.

KARIN IDAR är jurist och arbetade tidigare som  
åklagare under 14 år. Hon utbildade sig i och  

fascinerades av den språkliga modellen ”A model for  
nonviolent communication” också kallad Giraffspråket. 

Hon arbetar sedan många år som utbildningskonsult 
 med modellen som grund.

HAR DU FRÅGOR? 
Tina Lundin  

08-718 98 77 

Annika Hellman  
073-461 30 99

Varmt välkommen!

DATUM: 8 februari 
TID: 19.00–20.30

PLATS: Nacka kyrka

Föreläsningen är kostnadsfri,
ingen anmälan krävs!

HAR DU FRÅGOR? 
Tina Lundin  

08-718 98 77 

Annika Hellman  
073-461 30 99

Varmt välkommen!

DATUM: 15 mars 
TID: 19.00–20.30

PLATS: Nacka kyrka

Föreläsningen är kostnadsfri,
ingen anmälan krävs!


