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Teamet arbetar rådgivande och förebyggande för dig som vårdnadshavare och för ditt 

barns bästa. Vi finns till för familjer med barn i förskoleålder och erbjuder föräldrastöd 

enskilt och i grupp. 

Som ett komplement till förskolans egna resurser arbetar vi för en nära samverkan till 

pedagoger i verksamheterna. Det innebär att du som vårdnadshavare kan möta oss på 

förskolan när du hämtar och lämnar ditt barn. 

 

 

 

 

Vi vänder oss till 

• Vårdnadshavare med barn som tillhör de kommunala förskolorna 

• Personal inom förskola samt andra aktörer 

 

Målet med verksamheten är att arbeta förebyggande, främjande och konsultativt 

genom att: 

• Vara ett lättillgängligt stöd för vårdnadshavare och pedagoger  

• Erbjuda individuella servicesamtal  

• Vid behov samverka med andra professioner 

 

Om du som vårdnadshavare har frågor kring ditt barn eller föräldraskap kan du höra av 

dig direkt till teamet.  Att vända sig till oss är kostnadsfritt och vi skriver inga journaler. 

 

Vi har tystnadsplikt men om vi upplever oro för ett barn gäller samma anmälningsskyl-

dighet som för övrig personal i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samarbete 

med kommuner, stadsdelar och Karolinska Institutet. 

www.allabarnicentrum.se 

Under våren 2019 erbjuder vi föräldraskapsutbildningen ABC  

(Alla barn i centrum). 

Syftet med ABC är att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationerna  

mellan dig som förälder och ditt barn.  

ABC vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år och består av fyra grupptill-

fällen kring varsitt tema. När vi ses tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. 

Lärdomar och insikter har vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.  

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn 

och  föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självstän-

diga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om. 

Datum och tider finner du på www.tingsryd.se sök sedan vidare på ABC. 
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