Till ungdomar

Detta är lite om mig, ”Lasse-kurator”
Det är naturligtvis viktigt för dig att veta lite om vem det är du vänder dig till om du
skulle vilja kontakta mig. Därför kommer här några fakta om mig och mitt sociala
arbete för barn och unga.
Jag har arbetat som kurator för barn och ungdomar i Göteborg under över 20 år. De
jobb jag haft har varit både inom specialskolor, grundskolor och på gymnasium.
Mina 12 år som kurator för ungdomar på Angeredsgymnasiet i Göteborg är ett sådant
exempel. Där mitt arbete som krishanterare och stödjare efter
Brandkatastrofen 1998 sticker ut som en särskilt viktig kurativ insats
I mitt kurators arbete har jag mött och gett stöd till ungdomar med alla slags frågor
och problem. Det har gällt allt från allmänna livs- och identitetsfrågor, relationer till
andra ungdomar, familjeförhållanden, ekonomi och studier till problem som
mobbning, ätstörningar, självskadande, beroenden, o ro, ångest, och djupa kriser
De senaste åren har jag jobbat mycket mot det hedersrelaterade våld och förtryck som
drabbar tusentals ungdomar och då främst, flickor. Jag har t.ex. varit rådgivare i nu
över 300 fall med sådana problem. Och jag har med framgång för många
ungdomar arbetat för att förändra i över 20 familjer där unga behövt skyddas pga
hedersrelaterat våld och förtryck
Och på min fritid har jag tränat både tjejer och killar i fotboll, varit ledare för flera
positiva barn-och ungdomsprojekt och fungerat som godman och övervakare för unga.

Vägledande för mig som kurator för barn och ungdomar har alltid varit:
" Ingen fråga, inget problem är för svårt eller för litet. Jag ställer alltid
upp, är alltid lätt att nå och jag ser alltid hela dig
Mitt kuratorsarbete har alltid följt den positiva hållningen
som kan sammanfattas i orden:
"ALLWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE"

