
 

Fylder rusmidler for meget i dit barns liv?  

Og hvad gør du som forældre/pårørende? 

Forældre og pårørende til unge, som bruger hash, alkohol og stoffer, føler sig ofte magtesløse. Når 

forældre og pårørende deler erfaringer, historier, og får rammer for dialog med andre, skabes nye 

muligheder som medvirker til, at flere unge nemmere finder vej ud af det problematiske forbrug af 

hash, alkohol eller stoffer.  

I Ungerådgivningens forældrekreds mødes man på lige fod, anonymt og med en indbyrdes aftale 

og forståelse om de rammer som skal gælde for ens forældrekreds, fx at det forventes, at man 

kommer hver gang af hensyn til hinanden. 

Ungerådgivningens forældrekreds er baseret på oplæg, erfaringsudveksling og anerkendende 

støtte. Forældrekredsen har plads til 8 til 10 deltagere.   

Ungerådgivningens forældrekreds giver dig mulighed for:  

• At drøfte erfaringer og dilemmaer i en fortrolig ramme 

• At få opdateret din faktuelle viden om unge og rusmidler 

• At få redskaber og refleksioner med til den situation, du står i 

Tilmelding sker på e-mail til: johnny.bondorff@brk.dk eller kenny.rasmussen@brk.dk 

(Oplys navn, adresse og tlf.nr) Tilmelding senest d. 7. april 2023 kl. 12.00  

 

Ønsker du nærmere information kan du kontakte os på telefon: 

Johnny 2130 9607eller Kenny 2361 0376 

Næste kreds starter torsdag d. 13. april 2022 

 

Praktisk information vedr. forårets forældrekreds i Ungerådgivningen: 

Datoer:  

Vi mødes fire gange på følgende datoer: 13. april, 27. april, 11. maj, 25. maj. Alle dage kl. 17-19. 

Værd at vide: 

Ungerådgivningens forældrekreds er et kommunalt tilbud og er gratis. Din søn eller datter behøver 

ikke at være tilknyttet Ungerådgivningen for at du kan deltage i Ungerådgivningens 

forældrekredse. Det er ikke ukendt, at vi møder forældre til et barn, der ikke umiddelbart vil 

hjælpes eller vil i behandling.  

Sted: 

Ungeporten, Merkurvej 10, 3700 Rønne 

 

For forældre og andre nærtstående til den unge tilbyder Ungerådgivningen:  

• Telefonisk vejledning og samtale 

• Individuel bekymrings-/rådgivningssamtale 

• Forældre/pårørende-kredse 
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