Tillsammans i
psykisk hälsa
God grund för lära och växa

Emelie Henriksson, ordförande och
grundare av föreningen Ubuntu, och
Linn Fjällmo Vestin, frilansande skådespelare som skriver och framför egna
pjäser.

Boka
redan idag!

Höstturné
i Västernorrlands gymnasieskolor
En halvdag med: föreläsning, teaterföreställning, workshop och studieplan
samt underlag för att jobba vidare.

Psykisk ohälsa bland unga idag bara ökar
och ökar och verkar inte visa några tecken
på att stanna av. Ungdomar som faller
i djupa depressioner, bränner ut sig och
tvingas sjukskriva sig från skolan redan
i tonåren har blivit allt vanligare. Detta i
samband med de orimliga krav som ställs
både av de själva och deras omgivning,
samt den prestationsångest som florerar
i detta alltmer konkurrensinriktade
samhälle.
Det farligaste är dock inte att detta sker.
Det farligaste är att vi inte vågar prata om det.
För hur ska vi kunna lösa ett problem om vi
sopar det under mattan och inte ger varandra
verktygen för förståelse och acceptans?
För att detta ska gå tror vi att ungdomar
behöver någon som kan peppa och visa vägen.
Med vår föreläsning och föreställning vill vi
göra just det.
Vi är själva två unga med erfarenheter av
psykisk ohälsa och använder oss av våra egna
historier och vårat engagemang för att nå ut
och berätta om hur det kan vara att må dåligt
– och hur man kan ta sig ur det.
Genom att kombinera föreläsning och teater
kan vi erbjuda en unik och bred infallsvinkel,
så att alla kan få chansen att till sig ämnet på
det sätt som passar just dem.
Känslosamt, informativt och inspirerande är
våra ledord!
Under en halvdag tar vi upp ämnet psykisk
hälsa ur olika perspektiv. Detta gör vi genom
en teaterföreställning, en föreläsning, samt en
kortare workshop.
Vi berättar även om föreningen Ubuntu och
projektet Insidan.
En Prickig Regnbåge
ca 45 min. Föreställning med
Linn Fjällmo Vestin
Pjäsen är en monolog baserad på självbiografiska händelser och tar på ett tragikomiskt
vis upp ämnen så som utanförskap, mobbning,
ångest, könsroller, normer, det sociala spelet
och rätten att få vara sig själv.
För mer info och trailer till föreställning, besök
Linns hemsida www.skevalivet.wixsite.com/
fjallmo”

Föreställningen har tidigare framförts på
gymnasieskolor i Sundsvall, samt ungdomsgårdar, andra verksamheter och hos grupper
som jobbar med ungdomar - med goda vitsord
varje gång.
Paus
ca 20 minuter
Enklare förtäring. Möjlighet att skriva
positiva ord om sig själv på en vikvägg.
Min resa med psykisk ohälsa
ca 45 min. Föreläsning med
Emelie Henriksson
Emelie Henriksson föreläser om sin
självupplevda historia. Om hur hon tagit
sig igenom sina sjukdomar, sina händelser
och sitt liv från 9 års ålder fram tills nu.
I föreläsningen får ni även tips och vad man
som medmänniska eller närstående kan göra
när någon i sin omgivning inte mår bra.
Workshop ca 30 minuter
Arbeta vidare
Vi skickar med ett underlag för eget fortsättningsarbete med frågor som angår både föreställningen och föreläsningen, så att ni själva
kan jobba vidare med materialet i varje klass/
skola.
På dagen för unga i Västernorrlands gymansieskolor. På kvällen för anhöriga och övriga
intresserade
Vill ni hjälpa oss att bryta tystnaden och tabun
kring den psykiska ohälsan? I så fall ska ni
boka oss!
Pris: 4500 kr (möjlighet finns att lägga till
kvällsarrangemang för 3000 kr)
Turné: Tisdagar och torsdagar
vecka 39 - 43.
Viktigt att er skolkurator deltar.
Boka via:
Studieförbundet Vuxenskolan: 020-20 20 29
vasternorrland@sv.se
www.sv.se/vasternorrland
För mer info om innehåll
Emelie Henriksson och Linn Fjällmo Vestin
Ubuntu: 070-228 12 41
linnfjallmovestin@hotmail.com
www.foreningenubuntu.se

Fler och fler unga blir sjukskrivna
från skolan p g a psykisk ohälsa.
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Ubuntu
Föreningen ubuntu är en ideell förening för
unga, mellan 13-30, som har en relation till
psykisk ohälsa. Föreningen Ubuntu startades
upp i Sundsvall år 2015. Sundsvalls kommun
har valt att satsa på denna förening eftersom
behovet upplevs omfattande. Föreningen har
även gjort insatser i bl a Härnösand och Växjö.
Och fler kommuner har hört av sig under våren.

Insidan
Insidan är ett projekt i föreningen Ubuntus
regi, i samarbete med olika föreningar,
organisationer och volontärer som
lyfter ungas psykiska hälsa med hjälp av
tema-evenemang som föreläsningar,
workshops och olika former av kulturyttringar.
Vid alla evenemang finns dessutom en relevant stödorganisation närvarande
(exempelvis Ungdomsmottagningen,
Affektiva mottagningen och Attention).
Insidan arbetar opinionsbildande med att lyfta
tabun runt psykisk ohälsa. Vi informerar om
ämnet, både till drabbade och berörda runt i
kring, för att få igång diskussioner och skapa
acceptans.

