
Digitalt
foreldremøte 
28. april  2021 

kl. 18.00-20.00

18.00:  
Vi ønsker velkommen

Fra 18.10- 1855:  
Ungdom og psykisk helse  
v/ helsesykepleiere, sosiallærere, 
SLT-koordinator og rektor ved  
Horten Videregående
Her vil vi snakke om blant annet gruppepress, 
sosiale medier, alkohol og rusmidler og seksualisert 
språk. Vi kommer til å legge fram noen historier  
fra ungdommene selv. 

Fra 19.05-1925:  
Rusmidler – hva ser vi av trender i 
samfunnet? Bildedeling – hva sier  
lovverket, og hva gjør vi når bilder 
kommer på avveie?  
Politiet ved forebyggende enhet 
Forebyggende enhet i politiet orienterer om sine 
erfaringer, og gir noen gode råd hvordan vi voksne 
kan hjelpe ungdommene våre til å ta gode valg i 
møte med rus og sosiale medier. 

19.25-1950: Hvilke tilbud har vi til 
ungdom i Horten kommune?  
Kultur og samfunn
Ungdataundersøkelsen gjennomføres i løpet av 
våren 2021. Kort informasjon om hva den kan  
fortelle oss. Representant fra Kultur og Samfunn 
sier litt om hvilke tilbud kommunen vår gir til barn 
og unge. 

19.50-20.00: Appell fra  
Ungdomsrådet og avslutning

Microsoft Teams-møte
Møtet holdes digitalt 
via Microsoft Teams. 
Du kan delta via PC, 
nettbrett eller  
mobiltelefon.

Du trenger ikke laste 
ned Teams for å delta.

Skann koden for å bli med
www.horten.kommune.no/foreldremote

Ungdomstiden kan være en utfordrende tid. Ikke bare for ungdommen selv, men også nærmeste familie 
kan føle litt på frustrasjonen og usikkerheten knyttet til denne tida. 

Ungdommene våre står overfor mange valg, og de uttrykker at det press fra flere hold som kan gjøre det 
vanskelig for dem å ta de kloke og gode valgene.

Vi som jobber med barn og unge i Horten kommune, ønsker å samarbeide med dere foresatte. 
Dere kjenner deres ungdom best, men kanskje vi kan bidra med vår erfaring og kompetanse.

Vi håper du vil sette av tid til å bli med på dette digitale møtet. Datoen er 28. april klokken 18.00-20.00.

Program


