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Kommunikation med din teenager  
tirsdag d. 22. oktober kl. 19.00—21.00  
Til lykke – dit barn taler i nogenlunde sammenhængende stavelser og 
har udviklet både sprog og sociale kompetencer. Monsteregenskaber-
ne er måske ikke helt tydelige, men du kan mærke, at de er der: 
- hvad kendetegner teenager-perioden? 
- hvilke udfordringer har teenagere &  
hvilke udfordringer har du? 
- hvilken rolle har du; opdrager, regelsætter eller sparringspartner? 
- hvordan taler du med hjertet og bruger hovedet? 

At lære at kommunikere er en proces, der aldrig slutter. 
Lyder det overvældende og forvirrende? Du er ikke den eneste, der sid-
der med de tanker. Så har du lyst til at give dig selv en vitaminindsprøjt-
ning, kan du ved at dedikere 3 tirsdage i oktober måned til kommunika-
tion, hjælpe dig selv til at håndtere og forstå monstersprog. Det er trods 
alt dit yndlingsmonster, vi taler om. Underviseren på dette forløb er 
Pernille Gerner, der er psykolog og sygeplejerske og har arbejdet med 
unge det meste af sit arbejdsliv; dels som psykolog ved ungdomsuddan-
nelserne og dels som underviser i psykologi, kommunikation og pæda-
gogik ved de videregående uddannelser. 

Denne foredragsrække er skabt i samarbejde med helhedsplanerne i 
Sønderkorskær og Byhøjskolen.. Alle foredrag er gratis at følge og 
tilbydes som et forløb.  
Sted: Medborgerhuset Korskær, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia 
Tilmelding/Kontakt: Nisanthi på 



Teenager; fra barn, tween til næsten voksen 
BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013 

Kommunikation med teenageren der snart er voksen 
tirsdag d. 29. oktober kl. 19.00—21.00 
 
Din teenager er godt på vej til at blive voksen og har lært at afko-
de forskellige sociale sammenhænge. Monstersproget er mest 
tydeligt, når du siger noget til barnet, især hvis det handler om 
regler og oprydning: 
- hvad fokuserer du på i samtalen? 
- hvordan giver du feedback? 
- hvordan tager du konflikten med både hjerte og hjerne? 

At lære at kommunikere er en proces, der aldrig slutter. 
Lyder det overvældende og forvirrende? Du er ikke den eneste, der sid-
der med de tanker. Så har du lyst til at give dig selv en vitaminindsprøjt-
ning, kan du ved at dedikere 3 tirsdage i oktober måned til kommunika-
tion, hjælpe dig selv til at håndtere og forstå monstersprog. Det er trods 
alt dit yndlingsmonster, vi taler om. Underviseren på dette forløb er 
Pernille Gerner, der er psykolog og sygeplejerske og har arbejdet med 
unge det meste af sit arbejdsliv; dels som psykolog ved ungdomsuddan-
nelserne og dels som underviser i psykologi, kommunikation og pæda-
gogik ved de videregående uddannelser. 

Denne foredragsrække er skabt i samarbejde med helhedsplanerne i 
Sønderkorskær og Byhøjskolen.. Alle foredrag er gratis at følge og 
tilbydes som et forløb.  
Sted: Medborgerhuset Korskær, Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia 
Tilmelding/Kontakt: Nisanthi på 


