MÖTESPLATSER FÖR DIG
Våren 2017
MED SMÅ BARN
Ge ditt barn100 möjligheter
Välkommen på föreläsning och fika!
Två tillfällen för dig med barn under 1 år.
Plats: Annexet, Mölndals stadsbibliotek.
Göteborgsvägen 21
Kostnad 25 kr (för fika).
Föranmälan tfn 031-315 16 00. Begränsat antal
platser.

Jämställt Föräldraskap

Samtala med Eva Lindholm, journalist och genusvetare, om hur förväntningar och mönster kring
föräldraskap och jämställdhet skapats och återskapas.Vad får det för konsekvenser för barn och
föräldrar?

Slantar och småttingar ekonomi när familjen växer

Många går från två heltidsinkomster till en och
två-tredjedelar, eller mindre, samtidigt som familjen får fler, och nya behov. Hur ser man till både
individ och familj? Journalisten Eva Lindholm går
igenom olika lösningar och visar ekonomiska
avtal som kan vara lämpliga att fundera kring när
familjen utökas.

Extra stöd
Babykurs

Kursen är en chans för dig som behöver lite
extrastöd som förälder med barn under ett år.
Här får du inspiration och möjlighet att prata
om hur du behåller en fortsatt god relation till
ditt barn.Vi träffas en gång i veckan i 12 veckor
på N3 familjebehandling. Vi fikar och bjuder på
barnvänlig mat.
Är du intresserad eller har frågor? Ring:
Maria Strååt Sandino 0704-677802
Lisa Larsson Heurlin 0704-677800

Öppna förskolan
Öppna förskolan är en träffpunkt för barn upp till sex
år tillsammans med föräldrar. Hit kan ni komma för att
leka och umgås med andra barn och vuxna. Du som
vuxen har huvudansvaret för ditt barn men ställer också
upp för de andra barnen. Kom gärna med förslag på
vad vi kan göra tillsammans! Du behöver inte anmäla
dig.Verksamheten är gratis.Varje dag har vi en sång och
rytmikstund tillsammans.
Babyöppet är för dig som har barn under ett år. Vi talar
om föräldrarollen, barns behov och annat som du som
förälder tycker är viktigt att samtala om.
Öppettider finns på molndal.se, sök på
öppna förskolor.
Balltorp - Peppareds Torg 2B.
Kontakt: caroline.wikstrom-collin@molndal.se
0707-69 05 72
Ryet - Rygatan 12.
Kontakt: eva.britt.larsson@molndal.se
0707-69 06 96.
Kållered - Vommedalsvägen 94.
Kontakt: lise-lotte.djerf@molndal.se w
0708- 78 58 97
Lindome - Familjecentralen Fyrklövern,
Almåsgången 7.
Kontakt: christina.carlsson01@molndal.se
0731-46 33 83
lena.liedberg@molndal.se
031-795 13 15

Öppen förskola Svenska kyrkan

Se www.svenskakyrkan.se och
sök på församling:
Fässberg, Lindome, Kållered och
Stensjön för mer info.

