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”Foreldre må innse 
Min datter på to år skal vokse opp i 
dette samfunnet. Som forelder må jeg 
innse at hun i fremtiden må forholde seg 
til denne form for mediepåvirkning. Vår 
viktigste oppgave som foreldre er å gi 
barna kjærlighet, trygghet og nok 
ballast. Når tiden er inne må barna 
begynne å ta egne valg. Mange 
ungdommer tar valg basert på press fra 
omgivelsene, selv om det kanskje er i 
strid med egne ønsker. Det være seg 
eksempelvis valg av miljø, klesstil, 
utdannelse eller bruk av rusmidler. De 
tryggeste ungdommene tør å stå imot 
presset og tar utgangspunkt i egne 
ønsker. Tryggheten kommer innenfra 
gjennom år med gode relasjoner og 
gode samtaler, hovedsakelig med 
foreldrene. Trygge barn lærer fortere om 
ansvar og konsekvenser. ” 

Invitasjon til foredrag med Marco Elsafadi: 
“Foreldre sin kraft og deltaking” 

FAU har gleden av å kunne invitere elever, foreldre, lærere og assistenter på 6 & 7 trinn ved  
 Skole til et inspirerende foredrag med Marco Elsafadi. 

 
På dagtid skal han holde foredrag for elevene fra 6-7 klasse med temaet:  
Motivasjon for læring, samarbeid, vennskap, ansvar og mobbing. 
 
På kveldstid skal han holde et foredrag for foreldrene med fokus på foreldrerollen. I tillegg får 
foreldrene referat fra foredraget med elevene, slik at foreldre og barn sammen tar dialogen videre. 
 
Tid:   
Sted:   
 
Marco Elsafadi er født i 1976 som palestinsk flyktning i en FN-leir i Libanon.  Familien flyktet til Vest-
Berlin da han bare var 3 måneder gammel. Marco rakk å begynne i fjerde klasse på barnetrinnet før 
familien flyktet til Norge og bosatte seg i Kragerø. Marco er høvding og stifter av stiftinga New Page, som 
er en organisasjon som har jobbet med vanskeligstilt ungdom på oppdrag frå barnevernet i Oslo, Bergen 
og Stavanger. Ved siden av engasjementet for ungdom har Marco vært basketballspiler på toppnivå i 16 
år. Han har fem norgesmesterskap, og har representert Norge på landslaget i 12 år. Har en også kjent fra 
tv-programmet "Blanke Ark" på Tv Norge. 
 
Under idrettsgallaen 2006 fikk han prisen som ”Årets forbilde” for sitt engasjement på og utenfor banen. 
Han har blant annet arbeidet med basketballforbundets verdikampanje Shut Up & Play. For sitt arbeid i 
New Page fikk han utdelt Åpenhetsprisen 2007 av Mental Helse. 
 
Marco sine foredrag er kjente for å være svært inspirerende, så dette er absolutt noe som er verdt å få 
med seg! FAU oppfordrer alle foreldre til å møte, også de som har yngre barn enn 6. og 7.trinn. 
 
Vel møtt! 

Hilsen FAU -         
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