
Uddevalla kommun, 
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

Så här når du oss:     
Du kan ringa, mejla eller sms:a till oss. Känns 
det svårt att ringa så skicka i väg ett mail/sms 
så kan vi kontakta dig!                                  

Helene Strömdahl
Tel: 0522-69 51 22 
073-944 46 11  
helene.stromdahl@uddevalla.se                                   

Martina Niklasson
Tel: 0522-69 51 21 
073-944 46 10  
martina.niklasson@uddevalla.se  

Kristin Andreasson 
Tel: 0522-69 51 23 
073-944 46 12 
kristin.andreasson@uddevalla.se

~Förstärkt och Samordnat Familjestöd~

FöräldraResursen
För dig med barn 6–12 år



Ibland kan man få känslan av att vara 
ensam om att ha ett bekymmer eller helt enkelt 
inte få till bra rutiner kring barnet. Du är inte 
ensam! Vi känner alla någon gång att vi inte 
riktigt räcker till eller att vi skulle kunna göra 
saker på ett annat sätt!

FöräldraResursen riktar sig till dig som är 
förälder till barn 6–12 år i Uddevalla kom-

mun. Har du frågor, funderingar eller 
bekymmer som rör ditt föräldraskap kan Du 
vända dig till oss. Vi kan vara ett ”bollplank”, 
erbjuda samtal och/eller råd och stöd. Vi kan 
också lotsa dig vidare om du inte vet var du 
skall vända dig för att få den specifika hjälp 
eller det stöd du behöver.  

Föräldrar är viktiga för sina barn och de flesta föräldrar är 
också själva experter på sitt föräldraskap. Ibland kan det 
ändå vara så att man kör fast, att man inte riktigt är den 
förälder man vill vara eller får till relationen till barnet så som 
man önskar. 

FöräldraResursen, ett 
bollplank i vardagen

det är du som förälder som styr vad 
våra träffar ska innehålla. Ingen fråga 
eller fundering är för liten! Tillsammans 

kan vi skapa förändring!

Hur får vi till 
en trevlig 
stund vid 

middagen?

Vi ska separera, 
hur blir det för 

mitt barn?

Hur får vi mer 
tid till att umgås 
och ha mysiga 

stunder?

Hur kan vi  
förebygga 

bråk och kon-
flikter hemma?

Mitt barn  
vill inte gå till 

skolan.

 Vi har tystnadsplikt. 

  Vi för ingen dokumentation eller journaler.

  Det är kostnadsfritt.

  Vi använder alltid tolk om behov finns.


