
När Frida och Karl “Kalles” barn 
var tre respektive sex år fick 
Kalle en svår cancerdiagnos. 
Efter ett och ett halvt år dog 
Fridas man och barnens far.  
Erfarenheten under Karls sjuk-
dom och bortgång visade att 

samhället erbjuder mycket lite stöd och kunskap kring hur  
barn som blir av med en förälder stöttas på bästa sätt.  
Det i kombination med begränsat med nätverksmöjligheter 
för målgruppen gjorde att Frida tillsammans med sin svär-
mor och Kalles systrar, även de drabbade som barn, skapade  
Karl Werntofts Minnesfond. Under föreläsningen får vi höra 
några av dem dela med sig av personliga erfarenheter.

FÖRELÄSARE  Delar av fondens skapare

Hur klarar man matteläxan med 
bara en förälder, kvar i livet?
Karl Werntofts Minnesfond: minnesfond.werntoft.se har som syfte att hjälpa barn som förlorat en 
förälder. Vid fondens sammankomster med drabbade familjer har framkommit att skolan, i många fall, 
visar stor empati i stunden men saknar kunskap och verktyg att stötta dessa barn på längre sikt.

Cirka tio barn i Sverige drabbas varje dag av att en förälder dör. Kunskapsbrist hos vuxna kan leda till 
utebliven hjälp och stöd för barn och unga. Försämrad inlärningsförmåga, beteendeförändringar kan 
ge långsiktiga konsekvenser både fysiskt och psykiskt. Besvär som ont i magen, oro, koncentrations-
svårigheter kan ge ökad sjukfrånvaro och risk för försämrade betyg. Med rätt kunskap och praktiska 
verktyg kan du som arbetar med barn och unga inom Region Jönköping vara avgörande för barnets 
mående och förskole- skolgång inom ramen för uppdraget.

Anmälan gör ni enkelt
genom att klicka här!

FÖRELÄSNING OM BARN & SORG

Tisdag 19:e Oktober, 2021 | kl. 12.00-16.00
(Lunch kl 12.00, Föreläsning 13.00-16.00)

Kulturhuset Spira
Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping.

Föreläsningen bekostas av fonden.
Anmälan är bindande. (Ej avanmälda uteblivande  
debiteras 200 kr per deltagare).

?

”Jag hade önskat att fler av  
mina kolleger på skolan hade 
haft möjlighet att vara på plats”

TIDIGARE DELTAGARE TYCKER TILL OM FÖRELÄSNINGEN

”Fantastisk föreläsning som gav otroligt 
mycket att ta med sig vidare i arbetet 
med både barn och personal”

”Ett ämne så laddat som på ett enkelt 
sätt togs upp. Viktigt att lyfta fram 
barnperspektivet.”

Minnesfonden vill härmed inbjuda berörd 
personal till en eftermiddag med föreläsning 
av en erfaren specialist på barn och sorg.  
Vi serverar och bjuder på lunch en timme  
innan föreläsningen startar. Allt bekostas  
av fonden. Antalet platser är begränsat så 
först till kvarn….

av tidigare deltagare har
gett högsta betyg på frågan 
om de kan ta med insikterna 
och verktygen de fick under

dagen i sin profession!

82%

Vid frågor vänd er till minnesfond@werntoft.se , Elisabet Werntoft 0708-484 548

Susanne Nilsson är specialist i 
programmet för sorgbearbetning 
och har idag utbildat mer än 
3000 människor inom olika yrkes- 
grupper som alla möter människor  
i sorg. Susanne driver Spirio sorg-
bearbetning™ för barn och vuxna 
i Malmö och är sedan 2009 en av 
nio i världen som utbildar i pro-
grammet för sorgbearbetning vid 
Svenska institutet för sorgbear- 

betning. Med hjärtat hos barnen och tron på deras förmåga,  
föreläser Susanne om hur vi kan vara trygga vuxna och hjälpa 
barnen att hantera sin sorg när en förälder eller syskon dör och 
alla andra förluster som kan drabba barnen.

FÖRELÄSARE  Susanne Nilsson

https://docs.google.com/forms/d/1COvMiNaN9eNpASUpveQo4yjI1DGQb_OAxHsL-Dhvl_I/viewform?edit_requested=true
https://minnesfond.werntoft.se/

