Selv om vennen din ser helt cool
ut på utsiden, kan det være kaos
inni. Spør hvordan han eller hun
har det

SÅNN
ER DU
EN GOD
VENN

5.

P R AT M E D
E N VO KS E N

Hvis vennen din er lei seg kan du ta
ham eller henne med til en voksen.
Når flere vet at vennen din har det
vanskelige, er det også flere som
kan hjelpe.

6.

K LA S S E N S EG N E
G OD E RÅD

2.

Hvis noen ikke vil snakke, er
det helt ok. Det er uansett
godt å vite at du er der for
ham eller henne. Hvis vennen
din får lyst til å snakke på et
senere tidspunkt, så
vet vennen din at
du er der.

3.

TÅ R E R E R H E LT
G R E IT

Det er ikke farlig når noen
gråter. Det er naturlig å
gråte. Det gjør vi alle
sammen, også voksne.

4.

Un ngå dr am a

Hvis dere snakker om det vanskelige
som har skjedd, for eksempel at vennen
din har hatt syke besteforeldre – husk å
ende samtalen et godt sted. Hvis dere
kun snakker om det vanskelige, kan det
være vanskelig å komme seg videre for
vennen din.

7. Trenger

du noen å snakke med

Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen
om det du er opptatt av, gratis og uten at de vet
hvem du er. Du kan chatte med dem på
korspahalsen.no eller ringe 800 333 21

Utvikling og konsept: Røde Kors i Danmark med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Illustrasjoner: Jon Skræntskov. Norsk versjon: Norges Røde Kors.

Husk å holde avstand til vennene dine under koronaepidemien, slik helsemyndighetene anbefaler.

1.

Spør

R
AKS E P T E
ET N EI

