
Velkommen til foreldregruppe 
for tenåringsforeldre

I ungdomstida skal den unge forberede seg på den voksnes verden, løsrive seg, bli 

selvstendig og gå opp egne stier. Samtidig er den unge sårbar, med følelser som kan 

storme. Det er en brytningstid, der den unges oppgave er å «skyve fra seg» foreldre-

ne. Samtidig er det den voksnes oppgave å være tilstede når den unge trenger det, 

som en trygg og omsorgsfull havn, som en samtalepartner, som noen den unge kan 

bryne holdninger og meninger mot og som kan sette grenser på en god måte. 

Tenåringen din trenger mer enn noen gang at du er tilgjengelig når behovet er der 

og støtter og veileder respektfullt og viser at du bryr deg om og er glad i han/henne 

uansett hva som måtte skje.

I en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og hvor 

viktige vi er for ungdommene våre. I en foreldregruppe legges det til rette for å møte 

andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forhol-

det mellom ungdom og foreldre. Gruppene følger et opplegg der ulike temaer blir tatt 

opp med heftet «8 tema for godt samspill» som utgangspunkt. Opplegget er utarbei-

det av ICDP-stiftelsen (International Child Development Programme).

Vil du vite mer? Les mer på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

bit.ly/foreldregruppe

FOR MER INFORMASJON ELLER PÅMELDING: 

Familiens hus 
Solveig Wallann, tlf. 468 36 537 

solveig.wallann@tromso.kommune.no

Line Moldestad, tlf. 915 94 174

line.moldestad@tromso.kommune.no

Familiens Hus i Tromsø arrangerer foreldregruppe til tenåringsforeldre. Det 
å være mor eller far til ungdommer er både spennende og utfordrende og 
det er ikke alltid man har noen å dele dette med eller spørre om råd. I en for-
eldregruppe kan du møte andre foreldre og dele erfaringer og drøfte gleder 
og utfordringer. Gruppene avholdes vår og høst. Tilbudet er gratis! 


