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Velkommen

• Foresatte til ungdom på vei inn i voksenlivet, hva betyr det for den 
enkelte av dere
Spenning
Uro
Bekymring

• Hva med venner og kjærester?
• Identitet, andeledesheten, overgrep, misbruk



• Hvor og hvordan skal de bo?
• Hvor skal de jobbe?
• Hvem kan gi min ungdom støtte andre enn oss i familien?

• Mange får bekymringer for hverdagen etter videregående skole
• Økonomi
• Førerkort- ønske om å kjøre bil, retten til å øvelseskjøre

Dette er punkt vi skal komme tilbake til gjennom dagen



Selvbilde

• Når blir jeg som alle andre?

• Det du tror om meg
Slik du er mot meg
Hvordan du ser på meg
Det du gjør mot meg
Slik blir jeg (M. Jennes)



• Hvordan skal foreldre klare å fokusere på styrker og muligheter hos 
sitt barn når systemet rundt krever stadige kartlegginger og 
dokumentasjoner av vansker og behov for tiltak?

• Selvbildet utvikles på mange ulike måter, og når utvikling av selvbildet 
hos barn med nedsatt funksjonsnivå blir sammenliknet med utvikling 
av selvbildet hos barn og unge som har normal utvikling, ser det ut til 
at barn og unge med utviklingshemning har en forsinket heller enn 
annerledes utvikling (Donohue et al., 2010).

• De prinsippene som gjelder for utvikling av selvbildet for barn og 
unge med normalutvikling, vil derfor også gjelde for barn og unge 
med nedsatt funksjonnivå.



Styrke selvbilde
• Vær bevisst hvordan dere snakker om ogtil ungdom med nedsatt 

funksjonsevne. Gjør ungdommen til mestrende, aktive og deltakende 
individer når dere snakker om og til.

• Legg til rette for mestringsopplevelser ungdommen, og anerkjenn det 
de får til. 

• Gjør ungdommene til aktive deltakere i eget liv, la dem være med på 
bestemmelser som omhandler dem. La dem få oppleve at deres 
meninger lyttes til og er viktige.

• Styrk de unge ved å hjelpe dem til å finne gode sosiale arenaer hvor 
de føler seg sett, akseptert og finner glede. ”Det er så godt å møte 
noen som har det litt likt som meg” sier mange unge.   (Frambu)


