Välkommen till
Familjecentralen
Smålandsstenar

En mötesplats för blivande föräldrar
och föräldrar med barn 0–6 år

Familjecentral – vad är det?
Familjecentralen är en mötesplats med familjen i centrum. På ett och samma
ställe erbjuds olika tjänster av betydelse för barn och föräldrars hälsa och
välbefinnande.
Familjecentralen vill ge god service och erbjuda ett lättillgängligt stöd. Här
finns kvinnohälsovård, barnhälsovård, socionom/kurator och öppen förskola.
Familjecentralen vill sprida kunskap och information. Vi anordnar träffar och
kurser där du kan få mer kunskap om barns utveckling, hur det är att vara
förälder, om barnolycksfall och mycket mera.
Vi ser gärna att ni är delaktiga i utformningen av verksamheten. Alla som
arbetar på familjecentralen har tystnadsplikt.

Hur fungerar det?
ÖPPNA FÖRSKOLAN
Öppna förskolan är hjärtat i verksamheten. Hit kommer du för att leka med
ditt barn och träffa andra barn och vuxna. Du ansvarar för ditt/dina barn och
deltar i verksamheten. Ni erbjuds olika aktiviteter som lek, rim och ramsor,
bokläsning och skapande verksamhet. Varje dag har vi en gemensam
sångstund. Barnen är välkomna hit tills de börjar i förskoleklassen.
Ni kan komma och gå som ni vill under våra öppettider. Ni behöver inte
anmäla er och det kostar ingenting att vara på öppna förskolan. Fika serveras.
Telefon: 0371-817 63
Förskollärare: Monica Håkansson och Agnetha Bengtsson
FÖREBYGGANDE SOCIALTJÄNST
Som kurator är jag delaktig i familjecentralens verksamhet.
Jag håller föräldrakurser, tematräffar och erbjuder enskilda samtal.
Hos mig kan vi samtala om allt som rör familjelivet och din roll som förälder.
Jag har tystnadsplikt och för inga journaler.
Kurator/socionom Sofia Jonsson
Telefon: 0371-816 99
E-post: sofia.jonsson@gislaved.se

KVINNOHÄLSOVÅRDEN
Vi arbetar för att den blivande mamman och barnet ska
vara vid god hälsa under och efter graviditeten. Vi erbjuder
preventivmedelsrådgivning, ger information om sex och
samlevnad samt utför gynekologiska hälsokontroller. Vi har även
föräldragrupper under graviditeten för förstagångsföräldrar.
Besöken är kostnadsfria men om du uteblir utan att meddela oss
får du betala för både besöket och bokad tolk. Gäller bokade besök till
barnmorska och läkare.
Vi har öppet enligt överenskommelse. Stängt för lunch klockan 12.00–13.15.
Telefon: 010-244 22 52
Barnmorskor: Maria Hjelm och Elsa Malmborg
Undersköterska: Mary Erlandsson
PSYKOLOG
Ger råd och stöd till blivande föräldrar och familjer med förskolebarn om
frågor kring små barns utveckling och beteenden, föräldraskap och om att bli
en familj. Psykologen når du via din barnmorska eller distriktssköterska på
BHV. Träffas enligt överenskommelse.
BARNHÄLSOVÅRDEN
På BHV följer vi ditt barns utveckling och hälsa genom regelbundna
hälsoundersökningar och vaccinationer. Som förälder får du råd och stöd i allt
som rör ditt föräldraskap. I grupper får du ytterligare information och
möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter.
Telefon: 010-244 27 80
Tidsbeställd mottagning.
Specialistsjuksköterskor/BHV: Anna-Lena Möller, Maria Stenberg
och Sandra Lennartsson

Öppna förskolans öppettider...
...hittar du hos oss, på vår Facebooksida eller på kommunens webbplats.
Eventuella förändringar av öppettider och aktiviteter hittar du på vår
Facebooksida.
www.facebook.com/oppnaforskolansmalandsstenar

Samordnare för Familjecentralen Smålandsstenar är:
Agnetha Bengtsson, telefon 0371-817 63
Besöksadress:
Familjecentralen Smålandsstenar
Södra Långgatan 8, Smålandsstenar

