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Föräldrautbildning 
ABC 
Föräldragrupp för dig med 

barn i åldern 3-12 år 

Du har världens bästa barn, ge dem världens bästa föräldrar!  

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 trygg uppväxt och för att bli självständiga vuxna. Det är det ABC:s föräldraprogram handlar om.  

ABC bygger på 4 teman som handlar om:  

 VISA KÄRLEK   Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? 

 VARA MED    Det dagliga samspelet och förebygga konflikter   

 VISA VÄGEN  Hur kan man tillämpa lugnt föräldraskap och hantera stress? 

 VÄLJA STRIDER   Hur kan tjat minska i familjen och vilka strider ska vi ta med barnen?  

UPPLÄGG  

Vi träffas i en grupp med föräldrar och utbildade ledare, där vi varvar diskussioner och filmer med forskningskun-

skap, erfarenhetsutbyte samt ”prova-på” hemma mellan tillfällena. Grupperna träffas 4 gånger, med minst en vecka 

emellan gångerna, två och en halv timme/tillfälle på kvällstid. Dessutom erbjuds ett uppföljningstillfälle. Du får ditt 

eget ABC-material vid första träffen. Våra föräldraprogram är kostnadsfria! 

DATUM för nästa grupper: 

Grupp i Hishult: Åkerlyckans förskola, Torsdagar kl. 18-20.30  den 20/10, 27/10, 10/11 och 17/11.  

Grupp i Knäred: Dalkulla förskola, Onsdagar kl. 18-20.30 den 19/10, 26/10, 9/11 och 23/11. 

Grupp i Laholm: Familjecentralen, Öppna förskolan, Onsdagar kl. 18-20.30 den 12/10, 26/10, 9/11 och 23/11. 

 Varmt välkommen med din anmälan!  

Anmälan gör du via www.laholm.se/foraldraremellan 

 

 

 

 

Anmäl dig via hemsidan 

Har du frågor kontakta 

Charlotte.bergholm@laholm.se 

 

Har du frågor kontakta 

charlotte.bergholm@laholm.se 

mobil 070-452 13 26  

ABC är utvecklat av Stockholm stad i samar-

bete med kommuner, stadsdelar och Karo-

linska Institutet. www.allabarnicentrum.se  


