
Mette Krag
»Bedsteforældres betydning for børn og unge i en nutidig presset familiestruktur«

Stig Hessellund er projektleder i Realdania, og 
han vil fortælle om foreningens mange projek-
ter, der bl.a. handler om seniorbofællesskaber 
og deres betydning for livskvaliteten og for 
styrkelsen af fællesskaber. 

Hvordan oversætter man en række seniorers 
værdier og behov – til et bofællesskab, der un-
derstøtter nutidige og fremtidige generationers 
hverdagsliv og fællesskabsformer?

Foredragsholdere – onsdag den 11. september 2019

Camilla Mehlsen
»Den digitale dannelse på tværs af 
  generationer«

Camilla Mehlsen er leder af egen research- og 
medie virksomhed. Hun beskæftiger sig med 
»digital dannelse« både i uddannelsessektoren 
og på tværs af generationer. 

Hun er optaget af, hvordan vi bliver digitalt dannede. 

Hvordan ser fremtidens kompetencer og uddan-
nelser ud i en digital tid? 

Hvad betyder digitale medier for børn og unges 
liv i fællesskaber? 

Hvad stiller vi op med den digitale generations-
kløft mellem unge og ældre?

Stig Hessellund
»Boformens betydning for livskvaliteten«

Børnepsykolog Mette Krag har arbejdet med 
børn, unge og familier både i skoler og institu-
tioner. Hun har igennem mange år drevet egen 
praksis, hvor hun desuden har været supervisor.

Bedsteforældrenes vigtige rolle i den mderne 
familiestruktur, er en hjælp og støtte til den 
travle kernefamilie og en menneskelig rigdom 
for generationssamspillet mellem børn, unge 
og den ældre generation med tid, overskud 
og forstand på »livets« glæder og sorger. 

Og så holder børn liv i de »gamle« – rent win win!
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Aktivitetscenter Teglporten
Teglporten 11
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 39 50

Tilmelding på kontoret 
mandag til fredag kl. 10-13
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Højskoledag 
onsdag den 11. september 2019

»Familien før og nu«

Udviklingen i dag går stærkt på alle områder 
– det være sig den digitale udvikling,
familiemønsteret der ændres – og den 
måde, vi bor på, er også under forandring.  
 Kan vi ældre følge med og nå at forstå? 
Og hvad kan vores rolle være?
 Ældres rolle er vigtig og den er udfordret, 
men vi spiller en afgørende rolle – især 
over for børn.
 Det er vigtigt, at vi forstår udviklingen og 
baggrunden for børns og unges handlinger. 
Det er vigtigt, at vi ser mulighederne i den 
rivende udvikling.

På højskoledagen vil vi fordybe os i tre 
emner og programmet for dagen er:

Kl.  9.30  Morgenmad i caféen

Kl.  10.00 Camille Mehlsen 
  »Den digitale dannelse 
  på tværs af generationer«

Kl. 11.30  Frokost

Kl. 12.30 Psykolog Mette Krag 
  »Bedsteforældres betydning for  
  børn og unge i en nutidig presset  
  familiestruktur«

Kl. 14.00  Kaffepause

Kl. 14.30 Projektleder Stig Hessellund, 
  Realdania 
  »Boformens betydning for 
  livskvaliteten«

Kl. 15.30  Farvel og tak for i dag

Praktiske oplysninger

Morgenmad, frokost og formiddagens 
program foregår i husets café, og 
eftermiddagens program foregår i 
Dagligstuen i Aktivitetscenteret på 1.sal.

Pris i alt – inklusiv morgenmad og 
frokost – kr. 175, der betales ved 
tilmelding.

Du kan tilmelde dig fra den 27. august 
ved henvendelse på kontoret.

Fra den 28. august kan du også tilmelde 
dig via MobilePay til telefon nr.: 2938 
8084 eller
via bank på konto nr.: reg.nr. 4319 
– konto nr. 477 902 7945

BEMÆRK at det er vigtigt, at deltagers 
navn(e) samt holdnummer 6.8
fremgår af bankoverførslen og MobilPay.

Maks 30 deltagere.




