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Föräldraskapsstödsprogram 

 

Alla barn i Centrum 13-18 år (ABC– 

tonår). Det finns fortsatt möjlighet att 

anmäla sig till gruppledarutbildning 

under våren 2022 och samtidigt delta i 

en forskningsstudie kring ABC-tonår. 

För mer information om anmälan och 

finansieringsstöd, kontakta  

marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se  

 

Nya filmer ABC 

Det finns nu två filmer för information 

om ABC – Alla barn i centrum. Den 

ena handlar om att länet kraftsamlar 

för att fler föräldrar ska få råd och stöd 

i sitt föräldraskap. I film nummer två 

berättar föräldern Felicia om hennes 

upplevelser om att delta i en ABC-kurs 

  

Föräldraskap i Sverige (FöS) – Den 

här veckan startar gruppledar-

utbildningen i FöS. Alla länets 

kommuner i samverkan med olika 

studieförbund kommer under hösten 

erbjuda Föräldraskap i Sverige. 

 

Kommande konferenser   

Boka redan nu in dessa datum i din 
kalender!  

MFoF arrangerar en digital konferens 
den 1 december i samverkan med 
Folkhälsomyndigheten, Läns-
styrelserna, Socialstyrelsen och 
Sveriges kommuner och regioner. 
Temat är "Hur kan föräldraskapsstöd 
bidra till jämlikhet i hälsa?"  

SUF:s kunskapscentrum (Samverkan 
– Utveckling – Föräldraskap) genomför 
sin nationella konferens den 3-4 maj 
2022.  

FFFF:s nationella konferens går av 
stapeln 16-17 maj 2022 i Malmö. Mer 
information kommer under hösten. 

 

 

 

Barns språkutveckling – material 

Nytt från nationell nivå 

 

Samverkan skola och föräldrar 

Skolverket lyfter fram vikten av samverkan mellan skola och föräldrar för 

att stärka elevens utvecklingsmöjligheter. De har tagit fram ett 

självskattningsverktyg som ett led i detta arbete. Skolverket har också 

publicerat en forskarartikel om att Föräldraskapsstöd kan främja lärande 

och hälsa. 

 

Stödjande organisation föräldraskapsstöd 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har tagit fram 

en checklista med nyckelfaktorer för att hjälpa regionala och lokala aktörer 

i arbetet med en stödjande organisation för föräldraskapsstöd i syfte att 

uppnå ett hållbart och långsiktigt arbete. 

 

Skärmtid 

Länsstyrelserna har ett nytt kunskapsstöd om spel om pengar där även 

skärmtid och digitalt spelande tas upp. Kunskapsstödet vänder sig till 

yrkesgrupper som möter föräldrar samt till föräldrar och andra vuxna i 

barn och ungas närhet.    

 

Förebyggande metoder 
Socialstyrelsen har samlat metoder och arbetssätt som används för att 

förebyggande normbrytande beteende samt brott bland barn och unga. 

Flera av dom är föräldraskapsstödsprogram. 

 

 

 

Material och lästips 
 
Barns språk - Faktabladen 
Barns språk, för 6, 12, 18 
månader och 3 år, finns nu 
även på lättläst svenska. 
Bladen är i nuläget tillgängliga 
på 32 olika språk. Läs, ladda 
ner och skriv ut.  
 
Det tidiga livet – FFFF 
konferens 2021. Nu finns 
dokumentationen från årets 
digitala familjecentrals-
konferens på FFFF:s hemsida 
 
Föräldraskapets betydelse för 
barnets betyg. Ny studie 

Webbinarium 

 
Med språket i fokus - Välkomna till ett 
inspirationsseminarium för fördjupade 
språkfrämjande insatser för barn i 
förskoleålder den 15 november. 
 
Språkutveckling och integration 
I anslutning till  seminariet – Med 
språket i fokus kommer kartläggningen 
om språkutveckling och integration vid 
länets familjecentraler presenteras. 
Här finns rapporten & extramaterialet   

 
Ny chans – Webbinariumet om 
Alkohol och barns hälsa den 18 
november blev snabbt fullbokad. Det 
kommer en ny chans i början av 2022. 
Mer information kommer under hösten. 
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