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Föräldraskapsstödsprogram 

Länets kommuner, Region Örebro län, 

RF-SISU och Örebro läns 

bildningsförbund samverkar för att fler 

föräldrar ska ha tillgång till råd och stöd 

i sitt föräldraskap. Gruppledarutbildning 

på gång!  

  

Alla Barn i Centrum 3-12 år. (ABC) 

Även i höst bjuder vi in till 

gruppledarutbildning i ABC 3-12 år.  

 

Alla barn i Centrum 13-18 år (ABC– 

tonår). Det finns möjlighet att anmäla 

sig till gruppledarutbildning och 

samtidigt delta i en forskningsstudie 

kring ABC-tonår. 

För mer information, kontakta  

marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se  

 

Föräldraskap i Sverige (FöS) – I höst 

kommer alla länets kommuner i 

samverkan med olika studieförbund 

erbjuda FöS. 

 

Nytt från MFoF 

Myndigheten för familjerätt har tagit fram en 
film om vad barn tänker kring sina föräldrar 
och vad som är en bra förälder. Barn och 
unga om föräldraskapsstöd.  

De har också tagit fram en film om vad 
föräldrar tycker om föräldraskapsstöd 

Checklista – Faktorer av betydelse av en 

stödjande organisation för 
föräldraskapsstödet. 

Barns språkutveckling – material 

till föräldrar på 32 språk 

Kulturrådet har i satsningen 

”Bokstart” tagit fram material som 

ger inspiration och kunskap om 

barns språkutveckling – nu även på 

lättläst svenska.  

 

 

 

Nytt från FFFF 

Inom kort kommer det att finna en reviderad version av 

Barmhälsovårdssjuksköterskans roll på familjecentral och en ny 

rollbeskrivning för Barnmorskan på familjecentral. 

 

Under vecka 38 firas Familjecentralens dag. I höst hoppas vi på att få 

träffas mera fysiskt igen och vad passar inte bättre än att ha ett utekalas 

för att fira familjecentralens dag. Lämna gärna tips och idéer hur ni tänker 

fira Familjecentralens dag på Mötesplatsen som ni hittar på FFFF:s 

hemsida Forum: Mötesplatsen - Familjecentraler Här kan ni också ställa 

frågor till andra Familjecentraler eller dela med er av annat som rör er 

verksamhet. 

 

FFFF har ett konto på Instagram, familjecentraler.se, där ni kan följa 

vad som händer inom FFFF och på olika familjecentraler runt om i landet. 

Efter sommaren kommer FFFF att låna ut kontot till en Familjecentral 

varje vecka där ni kan dela med er av er vardag. Skicka ett mail till 

info@familjecentraler.se för mer information.  

 

 

 

Material och lästips 

Ny rapport - Pandemins 

påverkan på barnhälsovården.  
 

Livsviktigt snack 

Forskning visar att barn som 

kan uttrycka hur de mår är 

bättre rustade för att klara livets 

utmaningar. Organisationen 

SuicideZero har tillsammans 

med forskare och 

yrkesverksamma tagit fram 

materialet ”Livsviktigt snack”, 

med kunskap, tips och 

praktiska övningar för föräldrar 

och barn. Läs mer här!  

 

Barn och unga på social medier 

Vad gör barn och unga i sina sociala 

medier, vilka digitala plattformar 

används och hur fungerar de? Statens 

medieråd har tagit fram Snabbguide: 

Digitala medier på föräldriska, ett antal 

snabbguider för vuxna som vill lära sig 

mer om ungas digitala vardag. 

 

Barns rättigheter och föräldraskap 

Nu finns foldern Barns rättigheter och 

föräldraskap i fler fysiska exemplar för 

spridning! Hör av er till 

hannes.hart.svedberg@lansstyrelsen 

om du eller din organisation vill ha 

några ex. 
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