Välkommen till
Familjecentralen Gislaved

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

Familjecentral – vad är det?
Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och
föräldrar med barn i förskoleålder. På ett och samma ställe
erbjuds olika tjänster av betydelse för barn och föräldrars
hälsa och välbefinnande. Familjecentralen är hbtq-diplomerad.
Familjecentralen vill ge god service och erbjuda ett lättillgängligt stöd. Här finns kvinnohälsovård, barnhälsovård,
socionom, psykolog och öppen förskola.
Familjecentralen vill sprida kunskap och information. Vi anordnar tematräffar
där du kan få mer kunskap om barns utveckling, hur det är att vara förälder,
om barnolycksfall och mycket mera.

Hur fungerar det?
ÖPPNA FÖRSKOLAN
Hit kan du som förälder komma med dina barn och träffa andra föräldrar och
barn. Här kan ni leka, prata och fika. Du ansvarar för ditt/dina barn och deltar
själv i verksamheten. Ni erbjuds olika aktiviteter som lek, sagostund, bokläsning och skapande verksamhet. Varje dag har vi en gemensam sångstund.
Barnen är välkomna hit till de börjar i förskoleklassen. Vi har tvillingträffar
fyra gånger/år.
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
till självkostnadspris.
Telefon: 0371-815 38
FÖREBYGGANDE SOCIALTJÄNST
Deltar i familjecentralens verksamhet och kan erbjuda tid för enskilda samtal
när det gäller råd och stöd till dig som förälder.

Du kan också få information om vad socialtjänsten kan erbjuda i olika
situationer, men även hjälp med råd i övriga samhällsfrågor.
Telefon: 0371-815 73

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 cellprovskontroller. Vi har
även föräldraträffar under graviditeten för förstagångsföräldrar.
Besöken är kostnadsfria men om du uteblir utan att meddela oss
får du betala för besöket. Gäller bokade besök till barnmorska, läkare och
tolk.
Stängt för lunch klockan 12.00–13.00
Telefon: 010-244 21 30
Tidsbeställd mottagning.
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
barnhälsovården.
BARNHÄLSOVÅRDEN
På barnhälsovården 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.
Telefon: 010-244 27 80
Tidsbeställd mottagning.

Tider på Familjecentralens Öppna förskola
MÅNDAG
9.00–12.15
10.30
11.00
12.45–15.00
13.30

Öppen förskola för alla med barn 0-6 år
Sångstund
Sagostund
Baby-öppet för alla med barn 0-18 månader
Sångstund

TISDAG
13.00–15.30 Öppen förskola för alla med barn 0-3 år
13.30
Sångstund
ONSDAG
9.00–12.00
10.30

Öppen förskola för alla med barn 0-3 år
Sångstund

TORSDAG
9.00–12.15
10.30
12.45–15.30
13.30

Baby-öppet för alla med barn 0-18 månader
Sångstund
Baby-öppet för alla med barn 0-7 månader
Sångstund

FREDAG
9.00–12.30
10.30
11.00

Öppen förskola för alla med barn 0-6 år
Sångstund
Sagostund

Fler aktiviteter kan förekomma och tider kan förändras, om detta får ni
information hos oss, på kommunens hemsida eller på vår Facebooksida.
www.facebook.com/oppnaforskolangislaved
Samordnare för Familjecentralen, telefon: 0371-815 38
Besöksadress:
Familjecentralen Gislaved, Norra Långgatan 25, Gislaved

