Forældretelefonen
Er du forældre med indvandrer- eller flygtningebaggrund?
Er du bange for at dit barn bliver ”for dansk”?
Har dine børn mange problemer?
Kunne du godt tænke dig at få snakket om de problemer?
Så kan du, anonymt ringe til Forældretelefonen for indvandrere og flygtninge.

Forældretelefonen

70 27 03 66
Mandag fra kl. 12 – 14
Onsdag fra kl. 20 – 22
Forældretelefonen er oprettet med
støtte fra Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration

70 27 03 66
Mandag fra kl. 12 – 14

Forældre
telefonen
Rådgivning til forældre
med indvandrer- og
flygtningebaggrund

Onsdag fra kl. 20 – 22

LOKK sekretariat
Telefon 32 95 90 19
Email: sekretariat@lokk.dk

www.lokk.dk

Ring 70 27 03 66

Det er ikke altid nemt at være forældre
Som forældre ønsker vi alle det bedste for
vores børn. Derfor kan det være svært, når
man føler at ens børn ikke har det godt eller
har problemer. Børn med indvandrer- eller
flygtningebaggrund kan komme i klemme
mellem kulturerne. Det giver sommetider
ekstra problemer mellem dem og forældrene.
Derfor har LOKK oprettet en anonym telefonrådgivning til forældre med indvandrer- og
flygtningebaggrund.

Ring 70 27 03 66

På Forældretelefonen kan du ringe og få råd og
vejledning om mange problemstillinger:
• jeg tror min søn/datter har en kæreste, hvordan taler
jeg med ham/hende om det?
• min datter/søn vil ikke tage den uddannelse som jeg
mener er bedste for hende/ham. Hvad skal jeg gøre?
• er mit barn ved at være for dansk?
• min datter vil gerne have lov til at deltage i fester,
hvad skal jeg sige til familien?
• hvad sker der, hvis mine børn tager med på lejrskole? Kan jeg stole på at de ikke gør noget som skader
familiens ære eller relationer?
• min søn/datter vil flytte hjemmefra. Kan han/hun
virkelig klare sig selv?
• er det i orden at min datter dyrker sport?
• min datter/søn er så ulykkelig, hvad skal jeg gøre?

Anonym rådgivning
Når du ringer til Forældrerådgivningen kan du være
anonym. Du behøver altså ikke at oplyse dit navn eller
bopæl.
Der vil være en professionel rådgiver, som kan give
råd og vejledning til dig, når du ringer.
Rådgiveren kan give konkrete svar eller ideer eller
henvise dig til andre instanser, som kan hjælpe dig.
Du er velkommen til at ringe flere gange om samme
problemstilling.

Rådgivningen vil være på
dansk. Men det er muligt
at rekvirere telefontolk.

