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Västervik 20190516 

Till samtliga föräldrar  

på alla skolor i Västerviks kommun 

 

Välkommen på föräldramöte kring våra ungdomar 27 maj 
 
Vi som har förmånen att få arbeta med barn och unga i Västerviks kommun ser att det händer allt mer i våra 
ungdomars liv som vi känner oro kring. En del av det som händer i samhället i stort ser vi också en ökning av i 
vår kommun. Vi ser en ökning av haschanvändning, hot, snatteri och knivanvändning. Det här är något som vi 
vill arbeta för att våra ungdomar inte ska behöva möta eller vara en del av.  

Vi vill därför bjuda in dig som förälder till ett möte för att presentera oss som arbetar med ungdomar för att 
berätta var du som förälder kan vända dig för att få hjälp och stöd om det behövs. Vi vill också prata om hur du 
kan stötta ditt barn till att tacka nej till alkohol och droger eller till annat så som snatteri eller att bära kniv.  

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv och vi vill att du som vuxen vet vad du ska vara 
uppmärksam på i mötet med ditt barn eller ditt barns kompisar. Varningstecken är till exempel ändrade kost- 
och sömnvanor, att barnet plötsligt byter kompiskrets eller att det försvinner summor från kontot som man 
inte kan redogöra för. Tändare och tändstickor i fickorna liksom fickknivar och små zip-påsar är varningssignaler 
vad det gäller användandet av hasch och marijuana.  

På Västervik Teater & Konferens, tidigare kallat Bryggaren, på Spötorget i Västervik, den 27 maj klockan 18.30-
20.00 kommer medarbetare från kommunen, polisen, sjukvården, räddningstjänsten och ambulansen finnas på 
plats för att informera. Du som förälder ges möjlighet att ställa frågor och få information om hur du kan göra 
för att få stöd och hjälp, men framför allt i hur du kan stötta ditt barn att tacka nej. Vi kommer också informera 
om hur vi gör om vi är oroliga för någon ungdom. 

Om du som förälder vill veta mer om hur du kan få hjälp och stöd kring de här frågorna redan nu kan du vända 
dig till socialtjänsten, sjukvården, polisen eller skolan.  

Varmt välkommen till Västervik Teater & Konferens, önskar vi som arbetar för våra barn och unga!  

Västerviks kommun, Polismyndigheten och Region Kalmar i samverkan.  

 
Andrea Brändström, Västerviks kommun 
Lisa Koblanck, Polisen Västervik 
Henrik Uveborn, Region Kalmar län 
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