Föräldrar emellan
Våren 2019
Inspiration och utbildningar för dig som förälder
eller annan vuxen som lever nära barn och
tonåringar.

Föreläsningar
Hemmasittare – elever med
omfattande frånvaro

Antalet elever med omfattande frånvaro, så kallade
hemmasittare, ökar för varje år. Fler elever upplever
en ökande stress i skolan. Något måste göras för att
vända denna utveckling. Författaren Titti Ljungdahl
berättar utifrån sin nya bok om samma tema.
Tisdag 26 februari kl. 18.00
Hörsalen Hajen/Mölndals
stadsbibliotek.
Fritt inträde

Kurser och handledning
Prep - friskvård för parrelationen

Våra parrelationer är bland de viktigaste
relationerna vi har. Ofta tar vi dem kanske för
givet. Här får ni verktyg för att främja en god
kommunikation. Plats: Lindome
församlingscentrum
Kontakt: mail: pehr.vitalis@svenskakyrkan.se,
Tel: 031-99 68 64 Arr: Lindome Församling

Stödgrupp för barn
Samarr med Studieförbundet vuxenskolan och
stadsbiblioteket

SUPERFÖRÄLDRAR

NPF-föräldrar, eller varför inte superföräldrar? Anna
Malcus som själv är en superförälder, har träffat
många i samma situation. Starka kärleksfulla föräldrar som kämpar i motvind för deras barn, med tårar
som bränner bakom ögonlocken och med en sorg
om att det inte blev som vi drömt. Hur gör man när
man tappar all energi? Anmälan tfn 031-87 47 46
TORSDAG 7 FEBRUARI KL. 18.00–20.00
ANNEXET / KULTURHUSET MÖLLAN
Arr: Anhöriglots, Studieförbundet Vuxenskolan

Att se en nära familjemedlem vara påverkad
eller må psykiskt dåligt kan vara svårt för barn.
Att som barn få berätta om sina upplevelser kan
ge avlastning och förståelse för sin situation. I
stödgruppen ges barn en möjlighet att möta
andra barn med liknande erfarenheter.”
För mer information, kontakta:
Frida Sandberg: 072-397 17 71
Caisa Björk: 076- 517 26 49

!

Förälder till tonårsbarn?

Önskar du stöd i din föräldraroll?
Anmäl intresse för uppstart av kurs
Kontakt: jessica.dahlstrom@molndal.se

För dig som vill bolla tankar kring ditt
föräldraskap och vill få individuellt stöd.
Kontakt: Annika Svengren 070 984 60 45
mail: info@gretasdotter.se Arr: Gretasdotter

Då inget annat anges är Mölndal stad arrangör. Nytt program kommer hösten 2019, se molndal.se,
sök föräldraskapsstöd

MÖTESPLATSER FÖR DIG
MED SMÅ BARN VÅREN 2019
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.
Telefon: 0707-690259
Åby- Familjecentralen Floran
Katrinebergsgatan 1
Kontakt: caroline.wikstrom-collin@molndal.se
telefon: 0704-67 70 34
Ryet - Rygatan 12.
Kontakt: eva.britt.larsson@molndal.se
Telefon: 0707-69 06 96.
Kållered - Vommedalsvägen 94.
Kontakt: lise-lotte.djerf@molndal.se
0707-69 05 72
Lindome - Familjecentralen Fyrklövern,
Almåsgången 7.
Telefon: 0731-46 33 83

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
Kicki Thelberg

Öppen förskola Svenska kyrkan

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

