
www.trollhattan.se/familjecentrum

Familjecentrum
en mötesplats för familjer med barn 0-6 år 

KontaKt:

DjupebäcKsgatan 23

461 32 trollhättan

tel. 0520 - 49 54 12

www.trollhattan.se/
familjecentrum

  Vi finns också på Facebook! 
 Familjecentrum Trollhättan 

  Här jobbar:
• barnsjuKsKötersKa

• specialpeDagog

• socialpeDagog

• FörsKollärare

Inom gruppen finns   

Marte meoteraputer/supervisor, 

babymassageinstruktörer, och 

Mindfulnessinstruktörer
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Familjecentrum
en mötesplats för familjer med barn 0-6 år

Familjecentrums uppdrag är att arbeta 

förebyggande med barn och föräldrar

boende i trollhättan. 

Vi arbetar med att ge föräldrar riktat och 

generellt stöd i deras föräldraroll. 

Vi vill skapa möten mellan människor, stora 

som små, familjer, personal som arbetar 

med barn samt ideella aktörer. 

Familjecentrum startar riktade grupper utifrån 

föräldrars önskemål och behov.

• babymassage  

• minDFulness

• tVillinggrupp

Tag kontakt med oss på Familjecentrum om du 

vill veta vilka grupper som pågår just nu, eller om 

du vill ge förslag på kommande grupper.

Föräldrarådgivningen är till för föräldrar med 

barn i åldern 0-6 år som under en period 

behöver extra stöd i föräldrarollen.

 Vi kan erbjuda:

•	 SamtalSStöd	

•	 marte	meo	mottagning

•	 rådgivning	i	olika	frågor	

 Kring barn och FörälDrasKap

•	 gruppverkSamhet

Personalen bildar team utifrån det stöd 

som föräldrar behöver och samarbetar

med övriga professioner inom fältet 

för barn, föräldrar och familj. 

ring oss för mer information. 

Familjecentrums öppna förskola innehåller tre 

olika verksamheter:

•	 öppen	förSkola	0-6	år

•	 BaBy	öppet	0-2	år

•		 BaBy	café	0-7	månader

 läs mer på trollhattan.se/oppenforskola

Syftet med Öppen förskola är att i nära sam-

arbete med de vuxna erbjuda barn pedagogisk 

gruppverksamhet samtidigt som föräldrarna ges 

möjlighet till kontakt och gemenskap.   

Vår ambition är att stödja och uppmuntra 

föräldrarna i deras föräldraroll samt medverka 

till ökad medvetenhet om barns utveckling 

och behov. 

Vår personal kan svara på frågor rörande t.ex. 

barnmat, barnolycksfall, omvårdnad, barns 

utveckling, familjeliv, sociala frågor mm. 

Familjecentrum bygger på samverkan 

mellan olika verksamheter i Trollhättan.

Utifrån de professioner som finns 

på Familjecentrum kan personal inom 

vårt verksamhetsområde vända sig för 

konsultation, rådgivning och samverkan 

kring föräldraskap och barns utveckling.

 Vi erbjuder:

•	 marte	meo	vägledning/handledning

•	 medverkan	kring	olika	teman	på	

 FörälDramöten och personalmöten

•	 mindfulneSS	

•	 Samverkan/nätverkSmöten

riKtaDe grupper

öppen FörsKola

resurs och samVerKan

föräldrarådgivning


