Program
Fredag d. 15. januar:
Forældre
Indkvartering
Aftensmad

Teenagers
Indkvartering
Aftensmad

19.00 – 19.30:

Fælles velkomst og
præsentation

Fælles velkomst og
præsentation

19.30 – 21.00

Foredrag af Heidi og Kim
Moesby

Ryste sammen

16.30 – 17.30:
17.30 – 19.00:

Heidi og Kim Moesby har sammen
4 teenagers. De har haft forskellige
udfordringer og mange sjove og
gode oplevelser med deres børn.
Formål: forældre får perspektiver
fra forældres side. Forældre får
forskellige værktøjer til, hvordan
kan de håndtere teenagers.

21.30 - :

Formål: at lære hinanden og at
skabe tillid til hinanden for
kommende to dage, hvor teenagers
skal have forskellige workshops i
løbet af weekenden.

Hygge og socialt samvær

Hygge og socialt samvær

Forældre
Morgenmad

Teenagers
Morgenmad

9.00 – 12.00:

SSP Hedensted:
Formål: forældre får viden
omkring at være teenager.
Hvad er general udvikling hos
teenagers? Hvad og hvordan
tænker teenagers omkring
deres udvikling?

12.00 – 13.00:

Frokost

Snak om at være CODA og se
til filmen “CODA” fra Apple+
Formål: alle teenagers har
døve forældre og er opvokset
med tegnsprog hjemmefra.
Alle teenagers får værktøjer
omkring hvordan er det at
være CODA barn og hvordan
har de med det gennem filmen.
De får forståelse omkring
deres identitet og sprog fra
andre CODAer.
Frokost

13.00 – 16.30

Workshop med teenagers:
Formål: Efter oplæg i
formiddag får vi viden og vi
skal arbejde videre med ny
viden. Forældre skal bryde

Workshop med forældre:
Formål: Teenagers skal bryde
fordømme om voksne.
Teenagers kan grine sammen
med deres forældre og skabe

Lørdag d. 16. januar
8.00 – 9.00:

fordømme om deres
teenagerbørn. Forældre kan
grine sammen med deres børn
og skabe forståelse for deres
udvikling.

forståelse for deres
bekymringer.

17.30 – 19.00:

Aftensmad

Aftensmad

19.00 – 21.00

Workshop og diskussion om
alkohol (materialer fra
alkoholdialog.dk) og digitale
medier (digitaldialog.dk)
Formål: Forældre udveksler
deres holdninger og erfaringer
omkring alkohol og digitale
medier til deres teenagerbørn.

Hygge- og filmaften omkring
teenagers (Filmserie fra
Vakuum eller filmen “CODA”
fra Apple+
Formål: at skabe nye
venskaber mellem CODAer i
fremtiden.

Forældre
Morgenmad

Teenagers
Morgenmad

9.00 – 12.00:

Foredrag af Sex og Samfund
Forældre får viden omkring
seksuelle udvikling hos
teenagers og værktøjer til,
hvordan og hvad skal forældre
være opmærksomme for deres
seksuelle udvikling.

Workshop omkring tegnsprog,
hvor teenagers skal lave en
kunstnerisk kortfilm omkring
tegnsprog.

12.00 – 13.00:

Frokost

Frokost

13.00 – 14.00

Teenagers fremlægger deres
videoer fra om formiddagen.
Kort evaluering
Tak for nu.

Teenagers fremlægger deres
videoer fra om formiddagen.
Kort evaluering
Tak for nu.

Søndag d. 17. januar:
8.00 – 9.00:

(https://alkoholdialog.dk/grundskolenarticles/vaerktoejer-til-konstruktive-foraeldremoeder-2/
http://digitaldialog.dk/wp-content/uploads/2013/09/digital-dialog-print-2-21.pdf

