Marselisborg Gymnasiums Forældreforening indbyder til foredrag:

“Det perfekte helvede….” med cand. psych. Tina MalchowMøller Nu kan I tilmelde jer det spændende foredrag “Det perfekte helvede…" med
Tina Malchow-Møller.
Om ”Det perfekte helvede…”
Alt for mange rapporter har i alt for mange år dokumenteret, at alt for mange unge
mistrives. Og nej, det er ikke bare, fordi vi er begyndt at fokusere på det, eller fordi
nutidens unge klynker mere, end vi selv gjorde. Og ja, vi har desværre at gøre med et
reelt problem, som både de unge selv, og de voksne omkring dem er nødt til at tage
alvorligt! Under overskriften ”Det perfekte helvede… Ungdomsliv anno 2019” vil
psykolog Tina Malchow-Møller sætte fokus på, hvad der kendetegner nutidens unge
og de udfordringer, de unge møder i deres ungdomsliv, som præges ikke bare af en
præstationskultur, men også i høj grad af en perfekthedskultur.
Tina Malchow-Møller er cand. psych. autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi
og supervision. Hun har de sidste mange år arbejdet med unge under uddannelse
som faglig leder af Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier & HF, der både
har direkte kontakt med de unge og indirekte kontakt via supervision og undervisning
af professionelle. Før det har hun arbejdet med unge inden for bl.a. psykiatri,
misbrugs-behandling samt sorg og krise.
Foredraget finder sted onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 19.30 til ca. kl. 21.30 i
Marselisborg Gymnasiums kantine.
Tilmeldingsfrist er den 15. oktober kl. 15.00, og I bedes venligst anvende
tilmeldingslink: https://www.surveymonkey.com/r/5766Q3K. Alle er velkomne.
Det vil være muligt at købe en forfriskning inden foredraget og i pausen; kaffe/ the,
vand, vin og diverse snacks. Overskuddet fra al salg går til elevernes studieture, og
der kan betales med Mobilepay eller kontanter.
Vi glæder os til at se jer til en spændende aften.
Med venlig hilsen
Forældreforeningen på Marselisborg Gymnasium

