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Information till dig som chef för medarbetare som ska delta i gruppledarutbildning för 
föräldraskapsstödsprogrammet ABC 
 
Karolinska Institutet är förvaltare av det manualbaserade föräldraskapsstödsprogrammet Alla barn i 
centrum, ABC och driver utbildning och forskning av programmet. Utbildningen av gruppledare i 
Laholms kommun sker med instruktör som genomgått KI:s instruktörutbildning.  
 
För att få utbilda dig till gruppledare i ABC ska din medarbetare: 

• arbeta med föräldrar och/eller barn. 

• ha möjlighet i sin tjänst eller arbetssituation att hålla ABC föräldraträffar efter avslutad 
utbildning. 

• ha egen motivation att ha ABC föräldragrupper och gå utbildningen. 

• ha möjlighet att delta i lokala nätverksträffar, fortbildning och handledning efter avslutad 
utbildning. 

Eftergymnasial utbildning och erfarenhet av att hålla grupper är meriterande och kan ligga till grund 
för prioriteringar mellan ansökningar. 

 
Under hösten 2021 kommer vi att genomföra ännu en gruppledarutbildninge i ABC (läs om ABC här 
och här). En förutsättning för höstens utbildning är att vi återigen tillåts hålla fysiska utbildnings- och 
föräldragrupper, givetvis under de förutsättningar som FHI föreskriver.  
 
Utbildningen är inbokad i lokal på Stadshuset i Laholm under sammanlagt 4,5 dagar fördelade under 
10 veckor med eget praktiskt arbete mellan tillfällena. Samtidigt som utbildningen pågår håller de 
blivande gruppledarna sina första föräldragrupper.  
 
 Varje deltagare ska förbereda sig inför utbildningen genom att läsa boken “Fem gånger mer kärlek” 
(M Forster) och de förväntas redogöra för en kortare litteraturuppgift vid utbildningsdag 2. 
 
Som färdigutbildad gruppledare åtar man sig att hålla minst en föräldragrupp per år. Utöver 
grupperna förväntas ledarna medverka vid årlig ABC-booster (heldag) samt 
planerings/utvärderingsmöten vid varje terminsstart och slut.  
 
Timmar för att hålla grupper, medverka i möten och booster ersätts med 335 kr/tim: 
Föräldragrupperna beräknas ta 22,5 timmar/pp/grupp 
Antal timmar för planeringsmöten och booster beräknas till 16 tim/pp/år 
 
Budgeten för föräldrastödet är satt av kommunstyrelsen och socialnämnden har uppdraget för 
genomförandet i samarbete med övriga nämnder. Politiken har en ambition att erbjuda 
föräldraskapsstödsprogrammet till så många föräldrar som möjligt i kommunen. Att vi nu utökar med 
fler gruppledare är ett steg på den vägen. Jag kan också lova att gruppledarutbilningen blir en 
kompetenshöjning för din personal och din verksamhet!  
 
Hör av er om ni har frågor!   
 
Inger Öberg 
Enhetschef, Individ och Familj 

http://www.allabarnicentrum.se/abc-traeffar/
https://www.ipsykologi.se/
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