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Kinna den 3 juni 2021 

 

Vårdnadshavare till tonåringar, ni är viktiga! 

Allt fler ungdomar vänder sig till sina föräldrar för att prata om frågor 

som är viktiga för dem. Trygga familjerelationer betyder mycket för att 

ge unga bra förutsättningar i livet.  

Majoriteten av er vårdnadshavare tillåter inte att era tonåringar dricker 

alkohol och detta är bra eftersom studier visar att ungdomar som blir 

bjudna på alkohol i hemmet dricker mer under uppväxten. Detta 

betyder att vuxna som säger nej till att bjuda på, eller köpa ut, alkohol 

verkligen kan göra stor skillnad.  

Även om det är allt färre tonåringar som dricker alkohol är det en hel del 

tonåringar som tänker att fest och alkohol hör skolavslutningen till. Om din 

tonåring dricker ökar risken för att råka illa ut. Till exempel kan din tonåring 

bli hetsad till att dricka mer, prova andra droger samt utsättas/utsätta andra 

för våld. Fester och berusning ökar även risken för att bli smittad med covid-

19. I år är det därför extra viktigt att du som vuxen pratar ihop dig med din 

tonåring och andra vuxna. Som förälder finns det en hel del du kan göra för 

att din tonåring inte ska råka illa ut. 

Du som vårdnadshavare kan hjälpa till att skydda din ungdom. Barnen tar 

med sig goda vanor resten av livet och att vänta med alkohol nu minskar 

risken för problem senare i livet.   

Tips: 

• Fråga din ungdom hur planerna ser ut, om kompisarna kommer 

träffas, om det kommer drickas alkohol och festas trots att vi är mitt i 

en pandemi. Hur tänker din ungdom kring det? Var tydlig och berätta 

att du inte accepterar att din ungdom dricker alkohol och umgås i 

större folksamlingar. Men visa också att du finns där som stöd 

oavsett vad som händer. 

• Våga ta ställning, det hjälper ditt barn att säga nej, Majoriteten av 

unga i årskurs nio dricker inte. 

• Köp inte ut. Prata även med äldre syskon och vänner om detta. 



 

 

• Bjud inte på alkohol hemma. Forskning visar att ungdomar som blir 

bjudna hemma dricker mer än andra. 

• Bestäm tider då ni ska höras eller träffas under kvällen. 

• Kom överens med andra föräldrar. 

Vill du veta mer? 

I Tonårsparlören från IQ finns mer fakta och stöd för dig som vuxen. Den är 

översatt på flera språk. Du hittar den på: www.iq.se/tonarsparloren 

Vill du be någon från kommunen om stöd eller hjälp? 

Ta gärna kontakt med skolans elevhälsoteam eller fältgruppen i Marks 

kommun om du har frågor eller känner oro för din ungdom. 

 

Fältgruppen: Mejla: faltgruppen@mark.se eller ring 0320- 21 81 77 

 

Elevhälsoteamet: Ring Marks kommuns växel och be att få bli kopplad till 

elevhälsan på ditt barns skola eller se närmare information på 

www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/ 

 

Har du sett eller hört talas om någon som säljer alkohol eller narkotika 

till ungdomar? 

Ring polisen på 114 14. 

Glöm aldrig att vid pågående brott omgående ringa 112. 

 

Vill önska en glad och trevlig sommar! 

Marks kommun  

http://www.iq.se/tonarsparloren
mailto:faltgruppen@mark.se
http://www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/

