
 

  

1. Torsdag 2/2 + 13/4: Lågaffektivt bemötande (LAB) (Förskollärare/Familjestödjare Jessika Lander) 

Vad? Hur? Varför? Vad innebär Lågaffektivt bemötande och hur kan det hjälpa till i samspelet, i relationen 
och i vardagen med mitt barn? Ta del av tankar, idéer och verktyg! 

2. Torsdag 9/2 + 20/4: Relationen & Samspelet med ditt barn (Familjebehandlare. Magdalena Uthberg) 

Vi pratar om vad jag som förälder kan göra för att få till en god dialog med mitt barn, och hur jag kan 
utveckla den.  

3. Torsdag 16/2 + 27/4: Relationer (Familjerådgivare Gunhild Warburton & Tobias Ederyd)  

Hur man undviker akut relationsvård genom att vårda sin kärleksrelation under alla perioder i livet! 

4. Torsdag 23/2 + 4/5: Struktur i vardagen-minskar stress och konflikter (Familjecoach Ann Nilsson)  

Skapa och följa rutiner som tydliggörs. Planera och förbered barnen på vad som skall hända. Använd tydliga 
strategier. Då kan din egen stress och konflikterna med barnen minska. 

5. Torsdag 2/3 + 11/5: Utåtagerande barn/Trots (Familjebehandlare Therese Campbell) 

Vi arbetar vidare med hur vi kan bemöta våra barn när de, trots anpassningar, fortsätter agera ut och när det 
uppstår konflikter och bråk hemma. Vi tittar mer på vad ”trots” som diagnos är, delar med oss av egna 
erfarenheter och tips samt får konkreta verktyg att använda när utbrottet är ett faktum. Och så pratar vi om 
vad det innebär att ställa rimliga krav på både sig själv som förälder och sitt barn, om att vara ”good 
enough”. 

6. Torsdag 9/3 + 25/5: Praktiskt tillfälle  

Här får ni ett praktiskt tillfälle att tillsammans med oss göra bildschema och annat stöd som hjälper er i 
vardagen hemma. Allt material finns på plats! 

7. Torsdag 16/3 + 1/6: Jämställt föräldraskap (Familjebehandlare Christina Jansson) 

Vad innebär det att vara jämställd i föräldraskapet?  

8. Torsdag 23/3 + 8/6: Sunt/problematiskt datorspelande (Familjebehandlare Tobias Ederyd & 
Beroendeterapeut Mikael Andersson ) 

9. Torsdag 30/3 + 15/6: Problematisk skolfrånvaro (Familjebehandlare Therese Campbell & 
Familjestödjare Jessika Lander ) 

Kanske är du förälder till en ”hemmakämpare”? Då är du långt ifrån ensam! Under detta tematillfälle delar vi 
erfarenheter, upplevelser och tips. Och vad säger egentligen skollagen? Vilket stöd har barnet/familjen rätt att 
få? Av skolan och samhället? Och vi samtalar kring skuld, frustration, känslor som man brottas med i 
vardagen.  

 

 

 

 

 

Visst är det fantastiskt att vara förälder! Men 
det innebär många gånger att ställas inför 
utmaningar, prövningar, svårigheter och en hel 
del frustration! Känner du igen dig? Har du 
kört fast? Behöver du verktyg i samspelet med 
ditt barn?  

 

Plats: V Tämnarevägen 7 (Öppna förskolans lokal & entré) 

Tid: 9-11  (de mindre barnen kan närvara vid behov )  

Anmäl: radochstod@tierp.se (anmäl till enstaka eller alla!) 

VIKTIGT ATT AVBOKA VID FÖRHINDER! 

Varmt välkomna!  

mailto:radochstod@tierp.se

