Förälder i
Uddevalla
Användbar kontaktinformation

När livet får nya proportioner...
Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder kan vara både efterlängtat och skrämmande. Inget blir längre som tidigare. Du står inte längre i
centrum.
Föräldraskapet innehåller både skratt och tårar. Kraven ökar och ibland
kan de till och med bli övermäktiga. Det är inget unikt. Många föräldrar
upplever att resan kan vara både krokig och snärjig.
Utmaningarna skiftar under åren. Och det handlar naturligtvis inte bara om
ditt barns utveckling. Världen runt omkring påverkar dig också. Jobbet, privatlivet, vänner och fritiden ska fungera. Det gör det inte alltid och därför
vill vi berätta för dig vad du som förälder kan få för stöd under resan.

... och resan börjar
Föräldraresan börjar redan nio månader innan födseln. Minst. Funderingarna kommer naturligtvis med en gång. Hur ska livet bli? Hur ska vi få vår
relation att fungera när ännu en familjemedlem träder in i. En familjemedlem som redan från början tar det mesta av vår tid.
Funderingarna blir en dag mycket konkreta och de första åren är fyllda av
nya erfarenheter, nya frågeställningar och nya krav. I Uddevalla finns flera
möjligheter till stöd för dig som förälder. I smått som stort. I med- och i
motgång.
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Barnmorskemottagningen
Mödravården i Sverige är gratis och frivillig och de flesta kvinnor utnyttjar möjligheten. I regel sker det första besöket så fort du fått ett positivt svar på din graviditetstest. Barnmorskan tar upp alla typer av frågor som du kan tänkas ha under graviditeten. Vi ser gärna att båda föräldrarna deltar. Förstagångsföräldrar blir också inbjudna
till gruppträffar med andra blivande föräldrar.
--Barnmorskemottagningen 010-441 67 30

Barnavårdscentralen (BVC)
BVC erbjuder kostnadsfri hälsovård genom regelbundna hälsobesök under barnets
första sex år. Här kan du ta upp frågor och funderingar kring ditt barn och dig som
förälder. Föräldraträffar ordnas på det flesta barnavårdscentraler, där ni som föräldrar
har möjlighet att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter. Sjuka barn bör inte
besöka BVC då andra barn kan smittas. Familjen väljer själv vilken BVC de vill gå
till. På BVC arbetar vi för jämlik hälsa och goda uppväxtvillkor.
--BVC Dagson		
BVC Dalaberg		
BVC Ljungskile		
BVC Silentzvägen		
BVC Herrestad		
BVC Achima Care		
BVC Skogslyckan 		

010-441 64 00
010-441 68 10 och 010-441 68 11
0522-294 23
0522-392 93 och 0522-392 99
010-441 64 40
0522-933 13
010-441 65 00

Familjeförskola
Vi vill främst nå dig som är nybliven mamma, kanske känner du dig ensam eller saknar stöd i din omgivning. På familjeförskolan kan du träffa andra i liknande situation
och knyta kontakter i en liten grupp.
--Familjeförskolan 		

0522-69 67 80

Öppna förskolan
Öppna förskolan är en mötesplats för dig som är förälder med barn 0-6 år. Till oss
kan du komma med ditt barn och träffa andra familjer, leka, pyssla, sjunga, fika samt
ta del av information om barn, familj och samhälle.I Uddevalla finns två kommunala
öppna förskolor; Kungstorget och Dalaberg och vi som arbetar här är förskollärare
och socialsekreterare. Vi samarbetar med barnmorskorna och BVC med flera och
kan lotsa dig rätt om du behöver mer stöd under din graviditet eller i din föräldraroll.
--Öppna förskolan Kungstorget,
Öppna förskolan Dalaberg, 		

0522-389 12
0522-69 68 33

Familjecentralen Dalaberg
På Dalaberg finns en Familjecentral som består av Öppna förskolan Dalaberg, BVC
Dalaberg samt representant från Barnmorskemottagningen. Vi finns vid Dalabergs
vårdcentral och samverkar för att vid behov finnas runt dig som är gravid eller har
barn 0–6 år.
--Familjecentralen Dalaberg
Barnavårdscentralen		
Barnmorskemottagningen		
Öppna förskolan Dalaberg		

010-441 68 10 och 010-441 68 11
010-441 67 30
0522-69 68 33

Förskola och pedagogisk omsorg
Förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) har en nära samverkan med
föräldrar. Ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan är viktigt för barnets välbefinnande och lärande. Det stöd som föräldrar får genom förskola och pedagogisk
omsorg handlar i första hand om att erbjuda barnen en trygg och lärorik verksamhet.
Förskolor och dagbarnvårdare finns över hela kommunen och du får all information
via Förskolekontoret.
--Förskolekontoret, Rådhuset		

0522-69 60 00 (växel)

Skolår och tonårstid
När barnen börjar skolan ställs nya krav på dig som förälder. Ditt barn utvecklas
snabbt, får nya vänner, möts av nya utmaningar och blir en allt mer självständig
individ. Du är inte längre alltid den viktigaste människan i ditt barns liv.
Med tonåren ställs du som förälder inför nya utmaningar. Sexualiteten vaknar och
man börjar frigöra sig från sina föräldrar. Många gånger kan det paradoxalt nog
innebära att man behöver sina föräldrar extra mycket. I Uddevalla finns flera verksamheter som kan stödja dig som förälder.

Biblioteksverksamhet
På biblioteken har barnen en egen avdelning. Här finns böcker för alla åldrar och
på många olika språk. Om ditt barn har svårt med läsning eller behöver stöd i sin
språkutveckling, finns lättlästa böcker, ljudböcker, talböcker för lästräning och andra
hjälpmedel för olika åldrar. På biblioteken kan du och ditt barn gå på teater, författarbesök och andra aktiviteter. Ni kan surfa på nätet, spela spel, tv-spel och Ipad,
pyssla och mycket mera. För dig som förälder finns en föräldrahylla med faktaböcker för vuxna om barn utifrån olika ämnen: barnpsykologi, skola, mobbing med mera.
--Stadsbiblioteket 		
Dalabergs bibliotek
Ljungskile bibliotek

0522-69 65 00
0522-69 65 43
0522-69 53 47

Grundskolan
Grundskolan har en viktig roll att fylla för dig som förälder under nästan 10 år av ditt
barns liv. Därför erbjuder grundskolan ett brett utbud av föräldraverksamhet. Utöver
traditionella funktioner som föräldrasamtal och föräldramöten erbjuder vi olika former
av extrastöd. Det kan handla om läxläsningshjälp. Via elevhälsan samarbetar vi med
socialtjänstens familjebehandlare där föräldrar erbjuds allt ifrån enstaka samtal till
längre insatser när kriser i föräldraskapet uppstår. Vi har ett samarbete med kommunens
Föräldrarådgivare och med föräldrastödjare i FöräldraResursen. Vi erbjuder olika föreläsningar där t ex livsstil och hälsa, lunch och lärande ingår. Vi gör också, vid behov,
hembesök och kan ibland hjälpa till att hämta elever som inte vill gå till skolan. Varje
skola ansvarar för sina barn och relationen till dess föräldrar. Vid behov, tag kontakt
med ditt barns skola. Du kan också höra av dig direkt till Grundskolekontoret. Har ditt
barn särskilda behov finns också tre grundsärskolor årskurs 1–9.
--Grundskolekontoret
Grundsärskola 		

0522-69 60 00 (växel)
0522-69 72 03

Barn och elevhälsan
Barn och elevhälsan är en resurs- och stödfunktion till de kommunala förskolorna,
grundskolorna och grundsärskolorna. Här arbetar psykologer, specialpedagoger,
kuratorer, skolsköterskor och talpedagoger/logopeder.
--Barn och elevhälsan

0522-69 71 95

FöräldraResursen
Vi finns för dig som är förälder till barn mellan 6-12 år. Har du frågor, funderingar
eller bekymmer som rör ditt föräldraskap, så som ”Hur kan vi förebygga bråk och
konflikter” Mitt barn trivs inte i skolan” Hur kan jag stärka mitt barns självkänsla”
då kan du vända dig till oss.
FöräldraResursen har ett nära samarbete med skolan och vi kan vara en del i den
kontakten om så önskas. Vi erbjuder samtal och stöd i ditt föräldraskap.
Vi erbjuder även gruppträffar kring föräldraskapet i form av ABC
www.allabarnicentrum.se Vi har tystnadsplikt. Det är kostnadsfritt att komma till oss
och vi för ingen dokumentation. Vi använder alltid tolk när det behövs.
--FöräldraResursen		
			
			

0522-69 51 22 eller 073-944 46 11
0522-69 51 21 eller 073-944 46 10
0522-69 51 23 eller 073-944 46 12

Föräldrarådgivning
Föräldrarådgivning är till för dig som är förälder med barn upp till 18 år. Alla föräldrar hamnar förr eller senare i situationer som leder till oro eller osäkerhet. Det kan
handla om att barnen beter sig eller mår på ett sätt som gör dig bekymrad eller att du
känner en osäkerhet i hur barnet ska vägledas och fostras. Eller att konflikterna tar
överhanden hemma. Föräldrarådgivningen är en möjlighet för dig som har barn att få
hitta nya vägar och att få reflektera över situationen. Föräldrarådgivningen bedrivs i
samverkan mellan skola och socialtjänst. Arbetet görs utifrån din målsättning. Det är
kostnadsfritt och vi för ingen dokumentation.
--Föräldrarådgivning

0522-69 67 68

Familjerådgivning
Att leva tillsammans är inte alltid enkelt. Bekymmer för barn, arbete och ekonomi
kan skapa irritation i samlivet. Ibland känns det övermäktigt. På familjerådgivningen
söker vi gemensamt vägar ut ur problemen. Vi är specialiserade på parrelationer och
är utbildade i psykoterapi. Vi har tystnadsplikt och den som söker hjälp kan vara
anonym. Det kostar 100 kronor per besök.
--Familjerådgivning

0522-69 67 62 och 0522-69 80 56

Anhörigcentralen
Anhörigcentralen erbjuder stöd till föräldrar som har barn eller ungdom med
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Anhörigcentralen är en mötesplats
dit du kan vända dig för att få information, träffa andra i liknande situation eller
delta i hälsofrämjande aktiviteter. Stödet är ett komplement till övriga insatser som
kommunen erbjuder. Samverkan med intresseföreningar, studieförbund, kyrka och
frivilligorganisationer.
--Anhörigcentralen 		

0522-69 68 28

Gymnasieskolan
Uddevalla har en av Sveriges största gymnasieskolor. Vi kan hjälpa föräldrar och
elever på många sätt, genom samtal, via elevhälsan och andra etablerade kanaler.
Du når oss för frågor via ditt barns skola. Du är också välkommen att höra av dig till
Gymnasiekontoret. Liksom på grundskolan finns också en kommunal gymnasiesärskola.
--Gymnasiekontoret		

0522-69 60 00 (växel)

Drogfri Ungdom
Har du som förälder eller din ungdom frågor som rör alkohol och narkotika kan du
kontakta Drogfri Ungdom. Vi arbetar förvaltningsövergripande med drogförebyggande arbete i Uddevalla kommun och svarar gärna på frågor och hjälper till att lotsa
er till rätt personer och instanser när det gäller drogproblematik. Drogfri Ungdom
finns där era ungdomar är, exempelvis ute i samhället och i skolorna.
--Kommunens drogförebyggande samordnare 		
0522-69 68 22
Drogförebyggande samordnare för grundskolorna
0522-69 74 74
Drogförebyggande samordnare för gymnasieskolorna 0522-69 68 48

Musslan
Musslan kan vara ett stöd till dig som förälder, men riktar sig i huvudsak till barn
och ungdomar mellan 7–19 år som lever med en förälder eller någon annan familjemedlem som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt. Vi träffas i små grupper med barn och ungdomar i samma ålder en gång i veckan. Musslan
drivs i ett samarbete mellan Socialtjänsten och Svenska kyrkan i Uddevalla.
--Musslan		

0522-69 67 73 och 070-228 07 01

Kompassen
Kompassen öppenvårdsmottagning i Uddevalla erbjuder olika former av stöd och
behandling både för vuxna och ungdomar med missbruks- och beroendeproblematik.
Kompassen erbjuder även stöd till anhöriga. Det kostar inget att få hjälp på kompassen.
--Kompassen

0522-69 60 00 (växel)

Kriscentrum Uddevalla
Kriscentrum Uddevalla är ett samarbete mellan barn- och ungdoms-psykiatrin och
socialtjänsten i Uddevalla kommun som riktar sig till barn, ungdomar, kvinnor och
män. På kriscentrum erbjuder vi dig stödsamtal till dig som upplevt våld eller hot
om våld i hemmet. Vi erbjuder också stödsamtal till dig som upplevt hedersrelaterat
våld eller vill ha råd och stöd i din relation. Barn och ungdomar som upplevt våld
i nära relation och som är i behov av behandlande insatser via barn- och ungdomspsykiatrin kan också få stöd via Kriscentrum Uddevalla. Här ingår också Trappanverksamheten, som är en serie stödjande samtal för barn och unga som bevittnat våld
i hemmet.
--Kriscentrum Uddevalla
Trappan			

0522-69 68 43 och 0522-69 68 00 (växel)
0522-69 67 74

Familjerätten
Familjerätten tillhör socialtjänsten och hit kan föräldrar vända sig när det gäller
frågor angående vårdnad, boende och umgänge. Om föräldrar inte är överens i dessa
frågor samt med föräldrasamarbetet i övrigt kan vi genom samarbetssamtal hjälpa
till att hitta en gemensam lösning. Vid samarbetssamtal deltar båda föräldrarna och
en eller två familjerättssocionomer.
--Familjerätten

0522-69 60 00 (växel)

Ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen i Uddevalla finns på Trädgårdsgatan 6. Här kan du komma
som ung och få stöd och hjälp i frågor som berör dig. Vi har barnmorska/sjuksköterska, kurator och läkare till ditt stöd.
--Barnmorska/
Sjuksköterska
Kurator			

010-441 63 50
010-441 63 53, 010-441 63 54, 010-441 63 56

Socialupplysningen
Socialupplysningen informerar om Socialtjänstens verksamheter och upplyser om
vem du skall vända dig till med olika frågor.
--Frågor om socialbidrag, missbruk,
barn- och ungdomsvård m m

0522-69 67 60

Frågor om äldre- och handikappomsorg
eller insatser för personer med
funktionshinder (LSS)		
0522-69 75 60

Brobyggare
Våren 2016 startar en brobyggarverksamhet som del av ett hälsofrämjande integrationsprojekt i kommunen. Den riktar sig bland annat till föräldrar med ett annat
modersmål än svenska. Brobyggaren skall fungera som en länk mellan föräldrar och
olika verksamheter i kommunen när språket eller andra hinder försvårar kontakten.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer.
--Brobyggarverksamhet

0522-69 61 94

Andra bra kontakter
Föräldratelefoner
BRIS Vuxentelefon om barn			
Föreningen Psykisk hälsa 			
Rädda barnens föräldratelefon		

077-150 50 50
020-85 20 00
070-78 67 86

Länkar
Bris för vuxna				www.barnperspektivet.se
För ensamstående föräldrar			
www.makalosa.org
Stor familjeportal 				www.familjeliv.se
Om att bli pappa				
www.planetdad.se
Information om Sverige på olika språk
www.informationsverige.se
Bris på olika språk 			
www.bris.se

Barn och ungas säkerhet
Barn och risker 				
www.dinsakerhet.se
Giftinformationscentralen 			www.giftinformation.se
Barn i bil 				
www.ntf.se

Stöd i alla åldrar

Ibland är det inte åldern som
avgör behoven av stöd. I
Uddevalla kommun erbjuds du
som förälder ett brett utbud av
insatser som kan vara till hjälp i
föräldraskapet.

Förälder i
Uddevalla
I Uddevalla finns flera
möjligheter till stöd för dig
som förälder. I smått som
stort. Läs mer på:
uddevalla.se/foralder

Uddevalla kommun,
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se

