Børn er børn – men deres vilkår er meget forandrede
”Børn er børn, som de altid har været, men de vilkår, som børnene og familierne lever under, undergår
meget store forandringer.”
Sådan siger Lola Jensen, som mandag 5. februar giver to foredrag i Multisalen på Kolind Skole. Det sker i et
samarbejde mellem FOF Djursland og Syddjurs Bibliotek.
Kl. 15 skal det handle om den moderne bedsteforældrerolle og kl. 19 hedder emnet ”Forstå dit barns
følsomhed og temperament”.
Lola Jensen har i mere end 30 år arbejdet med familievejledning, foredrag, undervisning, supervision, TV, bøger og
video og derved forsøgt at give tanker til handling om familiernes situation i dagens Danmark.
Lola Jensen har selv tre voksne børn og fem børnebørn. Hun er uddannet socialpædagog fra 1980. De første to år
efter uddannelsen arbejdede Lola i en børnehave, dernæst to år på et behandlingshjem for børn med sociale
problemer. De seneste 30 år har hun arbejdet som familievejleder i børnefamilier.
”Dette samarbejde giver mig en bred erfaring omkring det, der rører sig i familien Danmark,” siger Lola Jensen og det
er denne erfaring, hun øser af ved de to foredrag i Kolind.
Der var egentlig lagt op til, at foredraget om eftermiddagen primært skulle være for bedsteforældre, som så kunne
passe børnene, når forældrene skulle til foredrag om aftenen, men det skal ikke tages alt for bogstaveligt, siger Lola
Jensen.
”Tilgangen til de to foredrag er helt den samme, nemlig en beskrivelse af, hvilke vilkår vores børn lever under i dag,
og hvad det betyder for dem og familierne. Og konsekvenserne af det er den samme for både forældre og
bedsteforældre. Derfor kan bedsteforældre og forældre godt bytte om på de to foredrag, hvis det passer bedre. Og
så er det i øvrigt rigtig hyggeligt, hvis det kan arrangeres sådan, at de to generationer kan følges til et af
foredragene,” siger Lola Jensen.
Og FOF Djursland er enig. Begge foredrag er naturligvis for alle interesserede, siger skoleleder Lene Fribo.
”Bliv klædt på til bedsteforældrerollen” kalder Lola Jensen foredraget om eftermiddagen kl. 15. Hvordan ser
familielivet ud i dag, og hvordan skal man som bedsteforældre navigere i de nye rammer, som er meget anderledes
fra, hvad de var i ”de gode gamle dage”?
Hvordan passes pasning af børnebørn ind i et arbejdsliv? Hvordan får man det sagt, hvis pasningskvoten bliver for
voldsom? Hvem bestemmer over opdragelsen? Hvordan forholder man sig ved skilsmisse? Disse og mange andre
emner kommer Lola Jensen omkring i eftermiddagsforedraget.
Om aftenen kl. 19 handler det primært om at forstå børns følsomhed og temperament. Lola Jensen mener, at
børnenes pandelapper i dag er udsat for et sandt bombardement af læring, indtryk, oplevelser og dannelse, og at det
foregår under voksende tidspres og mindre forudsigelighed. Det kan komme til udtryk ved store følelsesmæssige
udslag, stort temperament og stress symptomer.
Hvordan virker alt dette på børnene og hvilke muligheder er der for at ændre på vilkårene, dér hvor det er
hensigtsmæssigt eller nødvendigt? Det er nogle af de emner, der bliver belyst i aftenens foredrag. I pausen kan man i
øvrigt købe Lola Jensens nyeste bog og naturligvis få den signeret.
Tilmelding til begge foredrag kan ske på www.fof-djursland.dk eller på tlf.: 86325588. Billetter sælges også lokalt ved
Kolind Boghandel, i Cafeen i Kolind+ samt på Syddjurs Biblioteks hjemmeside www.syddjursbibliotek.dk

