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Medel att söka! 
Länsstyrelsens § 37a-medel. Under 

2021 ska utlysningen av § 37a-medel 

prioritera insatser som riktar sig till eller 

underlättar deltagandet för 

föräldralediga och andra personer med 

små barn. Insatser som stödjer 

språkinlärningen för denna målgrupp 

ska särskilt prioriteras. Sista 

ansökningsdag 30 april. Bidrag för 

flyktingguider och familjekontakter | 

Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) 

Rapport från SKR: Öppna förskolan 
är en bro till det svenska samhället 

 

Nytt kunskapsstöd om skärmtid 
och spel 
Länsstyrelserna har gemensamt tagit 
fram ett kunskapsstöd om skärmtid, 
digitalt spelande och spel om pengar 
till föräldrar och andra viktiga vuxna i 
barn och ungas närhet.  

Webbinarium 27 april: Nya vägar 
för att stärka barn och unga 
Webbinariet presenterar sex insatser 
där teori möter praktik". Social Impact 
Lab vid Örebro universitet hälsar oss 
varmt välkomna. 

Brottsförebyggande 

föräldraskapsstöd 

Regeringen ger Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i 

uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

brottsförebyggande föräldraskapsstöd för 

att bidra till att förebygga barns och ungas 

brottslighet. Handlingsplanen ska vara 

klar senast 31 januari 2022. 

 

Filmer om föräldraskapsstöd 

MFoF och länsstyrelserna har tagit fram 

tre korta filmer med intervjuer med barn, 

föräldrar och professioner inom en 

kommun. Filmerna får gärna spridas och 

användas i olika sammanhang. 

 
 
 
Föräldrar emellan i Lindesberg har föreläsning på gång! 

Tips för att möta barn och ungdomar vid matbordet. Varför blir barn petiga 

i perioder? Varför är vissa så matglada medan andra äter som 

fågelungar? Varför gillar de flesta sött? Vad behöver barn och ungdomar 

egentligen rent näringsmässigt och hur kan man hjälpa dem att känna 

matglädje? Sara Ask, barndietist och författare, delar med sig av sin 

kunskap och sina bästa tips den 11 maj. Mycket igenkänning och 

garanterat fritt från pekpinnar. Länk till anmälan. 

  

Hur påverkas barns hälsa av miljön? Resultat från en stor 

enkätundersökning sammanställd av Folkhälsomyndigheten visar hur 

miljöfaktorer påverkar barns hälsa och att vissa grupper av barn är mer 

utsatta än andra. 

 
Barnrätt och det tidiga livet! Föreningen För Familjecentralers 
Främjande bjuder in till digital konferens. Sista anmälningsdag är 11 maj 
och du anmäler dig här. 

 

 

Andra seminarier och 
föreläsningar 
 

22 april - Välkommen till en digital 

föreläsning om Att lära sig 

navigera på 1177.se  

 

28 april - Hur kan vi jobba 

våldspreventivt i skola och 

socialtjänst?  Ett pass för 

skola/socialtjänst och ett för 

förskolan! Sista anmälningsdag 19 

april. 

 

 

På gång 

 

Föräldraskap i Sverige (FöS) 

Välkommen på informationsträff 

FöS 20 maj!  

Länet kraftsamlar för att fler 

nyanlända och asylsökande 

föräldrar ska ha möjligheten att få 

kunskap, råd och stöd om 

föräldrarollen i Sverige utifrån ett 

samhällsperspektiv. FöS – 

Föräldraskap i Sverige är ett 

samhällsorienterande grupprogram. 

Den 20 maj är du välkommen att 

anmäla dig till en digital 

informationsträff för att få veta mer 

om programmet. 
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