Stöd i din
föräldraroll
Från graviditet till tonåren

Du spelar inte längre
huvudrollen i ditt liv
Att få barn är det största i livet. Det är de flesta överens om.
Den gränslösa kärlek barnet ger är obeskrivbar. Samtidigt
så förändras tillvaron helt och hållet. Inget blir som tidigare.
Barnet spelar, från och med dagen du blir förälder, huvudrollen
i ditt liv.
Det spelar ingen roll hur mycket du älskar ditt barn,
föräldraskap innebär en både rolig och jobbig resa. Konflikter
och bråk uppstår, mellan dig och barnet, mellan syskon och
mellan dig och din partner. Det händer i alla familjer. Det
uppskruvade tempot i samhället underlättar inte heller. Kraven
på dagens föräldrar är höga och ofta saknas det nätverk av
släkt och familj som tidigare generationer fick hjälp av. Det är
tufft att få ihop vardagen även om man är två som delar
på ansvaret, för en ensamstående förälder kan det många gånger
kännas övermäktigt.
I Åmål erbjuds du olika former av stöd i föräldraskapet,
från graviditeten till dess att ditt barn fyller 18 år.
I den här broschyren kan du läsa om vilka kurser och vilken
hjälp du kan få. Välkommen att höra av dig!

Ett nytt kapitel i livet
Förskoleålder 0-6. Den dag du får veta att du ska bli förälder
startar en livslång resa. För de flesta är beskedet högst efterlängtat,
men för andra kan det vara skrämmande. Oavsett vilket väntar en
omvälvande tid, både före och efterbarnets födelse. Glädjen delas
med sömnbrist, oro och frustration. Det är mycket som ändras,
mycket som ska fungera och många nya rutiner som ska få plats i
ert liv. Familjen har en ny familjemedlem som kräver mycket av er,
dygnet runt. Under denna tid introduceras förskolan för de flesta barn
vilket ställer nya krav på både barnet och föräldrarna. Därför vill vi
informera dig och din partner om det stöd som finns.

Föräldrastöd som erbjuds dig som har barn i förskoleålder

Familjecentralen
Åmåls familjecentral är en mötesplats för
barnfamiljer i Åmåls kommun. Hit är du
som väntar barn eller har barn upp till 6
år välkommen. Här kan du som förälder
få råd och stöd genom olika yrkesgrupper
som samverkar för att ge föräldrar och
barn det bästa stödet. Familjecentralen
erbjuder även utökad föräldrarådgivning
till föräldrar som har barn upp till 12 år
På familjecentralen i Åmål finns:
Barnmorskemottagning (BMM)
Barnmorskemottagningen erbjuder hälsokontroller och stöd under graviditeten.
Barnmorskan tar upp alla frågor som rör
graviditeten och besvarar era funderingar. Ni träffar barnmorskan vid flera
tillfällen och besöken blir tätare i senare
delen av graviditeten.
Barnavårdscentral (BVC) via vårdcentralerna Åmåls vårdcentral och
Balderkliniken
På barnavårdscentralen går du och ditt
barn med jämna mellanrum under de
sex första åren. Där görs kontroller av
sjuksköterska och läkare på hur ditt barn
växer och utvecklas. Barnet vägs, mäts,
vaccineras och står under hälsovårdens
uppsikt. På BVC kan du få råd och stöd
när det gäller amning, mat, sömn och
annat som rör ditt, din partners och ert
barns liv och hälsa.
Öppen förskola
Hit är du och ditt barn välkomna för att
umgås med andra föräldrar och barn.
Här arbetar förskolelärare som erbjuder

aktiviteter för både föräldrar och barn
men man kan också välja att bara umgås
tillsammans. Varje förskoledag håller förskoleläraren i en uppskattad sångstund.
Föräldrarådgivning
Ibland behöver man som förälder någon
att prata med, någon som lyssnar och
kanske kan ge råd och stöd. Det kan vara
små eller stora problem. Det kan handla
om att man känner oro för sitt barn eller
att man som föräldrar har svårt att komma överens när det gäller familjelivet.
Genom att i lugn och ro prata med någon
utomstående om det som är svårt kan
man ofta hitta nya lösningar på problemen. Familjecentralen erbjuder samtal
till blivande föräldrar och till föräldrar
som har barn upp till 12 år.
Kontakt
BMM: 0532-179 21, 179 23
BVC Åmåls VC: 0532-179 15, 179 54
BVC Balderkliniken: 0532-663 16, 14 000
Öppen förskola: 0532-170 29
Föräldrarådgivare: 0532-170 21, 170 78

PREP
PREP är en kurs i hur man bättre
kommunicerar i en parrelation.
Kursen ger dig och din partner konkreta
verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och innebär också en personlig
utveckling. Du och din partner får insikter som för er närmare varandra.
PREP är friskvård för parrelationer och
ett sätt att öka möjligheterna för en positiv utveckling av förhållandet och minska
risken för låsta och destruktiva konflikter.
Metoden bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning om parrelationer. Metoden handlar om att stärka och utveckla
förhållandet och ge enkla och effektiva
redskap för bättre kommunikation.
PREP-kurser vänder sig till alla par som
har bestämt sig för att leva tillsammans
och som vill satsa på att stärka sin relation. Det är ett pedagogiskt förebyggande program - inte terapi - och lämpar sig
därför inte för par som befinner sig i kris.
Inga samtal mellan paren genomförs i
grupp utan sker parvis.
Kursen omfattar sex träffar om vardera
ca 2,5 timmar och är förlagd till kvällstid.
Kursen kostar 600 kr per par.
Kontakt
Tel 0532-170 21, 170 78

Vägledande
samspel
Vägledande samspel är ett program som
fokuserar på det positiva samspelet. Det
utgår från relationen mellan dig och ditt
barn och att det är du som bäst vet vad
ditt barn behöver. Som förälder kan man
ändå känna sig osäker och vilja ha stöd i
sin roll. Det finns idag många röster som
talar om hur föräldraskap ska utövas.
Programmet Vägledande samspel utgår
från den unika relation som just du
och ditt barn har. Det är din bild av och
dina upplevelser tillsammans med ditt
barn som ska utvecklas. Genom att vara
nyfiken på ert samspel kan förståelsen
för – och kontakten med – ditt barn växa.
I detta möte finns fröet till ditt barns
resurser och självkänsla och er gemensamma tillit och glädje. Programmet
erbjuder dig därför positiv vägledning om
er relation.
Kursen är kostnadsfri, omfattar fem
tillfällen om vardera två timmar och är
förlagd till kvällstid.
Kontakt
0532-170 21, 170 78

COPE
COPE är ett manualbaserat program
som erbjuds föräldrar med barn mellan
3 och 12 år. Syftet med programmet är
att stärka föräldrar i deras föräldraskap
genom att ge dem konkreta verktyg
att stödja sitt barns utveckling och att
hantera typiska vardagsproblem och
konfliktsituationer. Avsikten är att därigenom förbättra samspelet med barnet och
minska konflikterna i familjen. Programmet syftar också till att utveckla stödjande nätverk bland föräldrarna som deltar
och att informera om vilket ytterligare
stöd som finns att få från samhällets sida.
Varje gruppträff är noga strukturerad och
avhandlar en strategi . Det kan exempel
vis röra sig om hur man uppmuntrar
sitt barn, fördelar sin uppmärksamhet
mellan syskon, bortser från vissa mindre
förseelser genom att hålla inne med
negativa reaktioner eller hur man sätter
gränser effektivt. I programmet diskuteras problemlösningsstrategier och
belöningssystem, liksom hur man kan få
ett bra samarbete med skolan.
Andra inslag som används är videovinjet
ter, rollspel, reflektioner och hemupp
gifter. Programmet styrs i hög grad av de
föräldrar som deltar och problemlösande
diskussioner förs ömsom i smågrupper
och i stor grupp.

Strategi
Startegi vänder sig till dig som är förälder
till barn som fått diagnosen ADHD.
Programmet har sin tonvikt på kunskapsförmedling om ADHD och syftar till
att öka föräldrars förståelse av barnets
funktionsnedsättning samt ge effektiva
metoder att stödja barnets utveckling.
Kursens innehåll:
1. Värt att veta om ADHD
2. ADHD i familjen
3. Så hjälper du barnet att fungera bättre
i vardagen.
4. Så kan du förebygga och hantera
konflikter.
5. Samhällets stöd

Denna kurs bedrivs i samverkan med
Säffle kommun och är förlagd till Säffle.
Kursen omfattar åtta kurstillfällen om
vardera två timmar och är förlagd till
kvällstid.

Denna kurs bedrivs i samverkan med
Säffle kommun och är förlagd till Säffle.
Kursen omfattar tre kurstillfällen om
vardera tre timmar och är förlagd till
kvällstid.

Kontakt
Tel: 0533-68 12 88

Kontakt
Tel: 0533-68 12 88

Föräldrastöd som erbjuds dig som har barn mellan 7-12 år

En underbar och
jobbig period
Skolåldern 7 –12 år. Detta är en på många
sätt mycket intensiv period. Arbete, familj,
fritid, vänner, boende och vardagsbestyr ska
hinnas med. Samtidigt utvecklas ditt barn i en
rasande fart, får vänner, vidgar sina vyer och
testar var gränserna går. I takt med åldern
ökar krav och ansvar på barnet. Det är läxor
som ska göras, fritidsaktiviteter som ska
skötas och det förväntas att de ska hjälpa till
mer hemma. Detta nya ansvar är ofta en källa
till konflikter.
Dessa år är också tuffa mot förhållandet.
Det finns inte mycket tid över till att vårda
romantiken utan man har fullt upp med att
vara förälder. Men det är viktigt att komma
ihåg att det är likadant för de flesta och att
det finns stöd. I Åmål erbjuds stöd och kurser
som kan hjälpa dig och din familj genom
denna fas i livet.
Föräldrarådgivning på familjecentralen
För mer info, se förskoleålder 0-6
COPE
För mer info, se förskoleålder 0-6
PREP
För mer info, se förskoleålder 0-6
Vägledande Samspel
För mer info, se förskoleålder 0-6
Strategi
För mer info, se förskoleålder 0-6

Föräldrastöd som kan erbjudas dig som är tonårsförälder

Tid för frigörelse
Tonår 13 –18 år. Detta är en omvälvande
tid i varje människas liv. Det händer mycket
i både kropp och själ. Sexualiteten vaknar,
man mognar och börjar pröva sina vingar.
I tonåren hör det till att frigöra sig från
föräldrarna, bli mer självständig och hitta
sin egen väg. Samtidigt innebär detta att
tonåringarna behöver föräldrarna mer än
någonsin. Ni ska stå för tryggheten i allt det
nya okända.
Som förälder kan det ibland vara svårt att
prata med sitt halvvuxna barn. Därför är
det vanligt att bråk och konflikter uppstår.
Det är en fas som alla familjer går igenom
och det är viktigt att ni gör det tillsammans
med er tonåring.

Föräldrastegen
Som tonårsförälder ställs man inför nya frågor som
man måste ta ställning till. En av dem är tonåringens
förhållningssätt och tankar kring droger i allmänhet, och alkohol och tobak i synnerhet. Som alltid i
vägledning och uppfostran måste man som vuxen och
förälder tänka på vilka signaler man ger till sin tonåring. All aktuell forskning visar att ju längre upp i ålder
alkoholdebuten kommer, desto bättre är det för en
tonårings utveckling.
Den här kursen är kunskapsbyggande och ger dig verktyg för att hantera tonårsperioden så den blir mindre
konfliktfylld. Du lär dig att förstå din tonåring och vad
du ska fokusera på som förälder, dels för att förebygga/upptäcka användning av alkohol, tobak och droger,
dels för att stärka familjebanden.
Denna kurs bedrivs i samverkan med Säffle kommun
och är förlagd till Säffle. Kursen omfattar sex kurstillfällen om vardera två timmar och är förlagd till kvällstid.
Kontakt
Tel: 0533-68 12 88

COPE Tonår
COPE Tonår vänder sig till föräldrar med ungdomar i
tonåren som tycker föräldraskapet är krävande och
där tjat, bråk och missnöje påverkar hela familjen. Det
handlar ofta om att umgänget och kommunikationen
med tonåringen fastnat i ett negativt mönster som
blivit svårt att bryta för bägge parter. COPE Tonår ger
verktyg för att bättre förstå, hantera och förebygga
konflikter och andra svåra situationer och en möjlighet
att möta andra vuxna som har liknande erfarenheter
av att vara tonårsförälder.
Kursen som är kostnadsfri omfattar cirka åtta tillfällen
om vardera två timmar, förlagt till kvällstid.
Kontakt
Tel: 0532-172 65, 174 59

Råd och stöd
Det är lätt att känna sig vilsen som tonårsförälder. Man
kan fundera över vilka gränser man ska sätta för sin
tonåring och hur man ska få till stånd den goda kontakt som man egentligen vill ha. Ibland känns det kanske mest som att vardagen består av konflikter och tjat
om olika saker. Då kan det vara skönt att prata med
någon utomstående för att hitta nya strategier i mötet
med sin tonåring. Åmåls kommun erbjuder via sina
behandlingssekreterare samtal till dig som är tonårsförälder. Som förälder har man möjlighet att komma
själv, men också tillsammans med sin tonåring.
Kontakt
Tel: 0532-172 65, 174 59, 174 39

Ring oss så
hjälper vi dig!
Om du vill veta mer eller är osäker på vilken form av föräldrastöd
som passar just dig är du välkommen att höra av dig så kan vi
hjälpa dig rätt.
Du som har barn upp till 12 år: 0532-170 21, 170 78
Du som har barn mellan 13 och 18 år: 0532-172 65, 174 59, 174 39
Samtligt föräldrastöd ges utan att du blir registrerad hos
socialtjänsten!
Välkommen!

www.amal.se

