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De unge trives ikke, de drikker, tager stoffer, er ligeglade med politik, bruger for mange år på deres
uddannelser og er afhængige af sociale medier. Ser vi kun nyhedsmediernes overskrifter, har vi grund til at
være bekymrede for vores unge. Men dykker vi ned under de mange stereotype fremstillinger, finder vi de
unge midt i en kompleks hverdag fuld af udfordringer og forventninger, som de skal håndtere og forsøge at
leve op til. I Unge liv udforsker en række fagpersoner kompleksiteten i de unges liv og viser blandt andet, at
skellet mellem normale og sårbare unge måske ikke er så hårdt, som aviserne får os til at tro.
Backspin & Selvværd er for børn og unge, som har brug for at styrke deres sociale kompetencer og relationer.
Liv.
Liv.
Directed by Pernille Fischer Christensen. I Borgerservice kan vi bl. Se gode råd til forældre her. Om os.
Backspin & Selvværd er for børn og unge, som har brug for at styrke deres sociale kompetencer og relationer.
Vi deler ut to billetter til unge med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom, som vil hjelpe Vinjerock til å

bli en bedre festival for alle. Kendte: Zayn efter bruddet: Jeg håbede på at være forelsket resten af mit liv.
Unge, der har aftaler om alkohol med deres forældre, drikker mindre end unge, der ikke har aftaler. Hvis du
ønsker en præsentation af Liv i Lungerne til din skole, så kontakt Marianne Obed Madsen. Velkommen til Liv
i Lungerne. Zayn Malik har for første gang udtalt sig om bruddet fra Gigi Hadid. Alligevel mistrives 12-14%
af børn i skolealderen. Unge, der har aftaler om alkohol med deres forældre, drikker mindre end unge, der
ikke har aftaler. Nenne har et oppgjør med Leo. Directed by Pernille Fischer Christensen. Se gode råd til
forældre her.

