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Övergripande 

Familjecentralen består av öppen förskola, mödrahälsovård, barnhälsovård och 

familjepedagog (socialtjänst). Från och med den 1 september 2015 riktar sig 

verksamheten från det ofödda barnet upp till18 år och deras familjer. Målsättning 

är att stödja föräldrarna till att ge sina barn/ ungdomar trygga, harmoniska och 

hälsosamma uppväxtvillkor. Genom samordnad verksamhet vill vi nå alla 

familjer med barn/ungdomar och genom våra arbetsmetoder skall vi kunna rikta 

insatser till de barn som bäst behöver stöd och hjälp.  

Öppna förskolan är en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet. Varje dag finns möjlighet till sång, lek, rörelse och skapande 

verksamhet. Förskolläraren deltar även i föräldragrupper, leder grupper i babysim 

och har en samordnande funktion mellan de olika verksamheterna på FC. 

Mödrahälsovården (MVC) följer ett basprogram som riktar sig till den blivande 

mamma och det ofödda barnet. Barnmorskan erbjuder även föräldraträffar.  

Barnhälsovården (BVC) arbetar också efter ett basprogram där hälsokontroller 

och vaccinationer ingår. BVC erbjuder även föräldragrupper. 

Familjepedagogens arbete på FC består av krissamtal, råd och stödsamtal kring 

föräldraskapet. 

På familjecentralen finns två team som stöd till föräldrar, elever, förskola och 

skola. 

F-SAMBA teamet, som riktar sig till förskolan och föräldrar med 0-5 år, består 

av förskolans specialpedagog, BVC-sköterska och familjepedagog.  

SAMBA teamet, som riktar sig till skolan och föräldrar med skolbarn/ungdomar, 

består av skolkurator, psykolog från hälsocentralen och familjepedagog 

 

 

Verksamhetsåret 2017 

Öppna förskolan har under året haft i snitt 12 besökare per dag. Antalet familjer 

har variera från ett par till ca 12 familjer per dag. Öppna förskolan fungerar även 

som väntrum till BVC. Dessa familjer är inte inräknade i besökstalet. BVC för 

egen statistik. 

Uppskattningsvis har det varit cirka 8 familjer med annat modersmål som 

kontinuerligt besökt öppna förskolan. Dessa familjer har besökt öppna förskolan 

till dess de fått förskoleplats. Sedan har en del kommit tillbaka sporadiskt, ofta 

när de behövt hjälp med saker de funderat över. Från och med höstterminen 

reducerades öppettiden från 4 till 3 dagar eftersom antalet besökare varit lågt 

vissa dagar under våren. 
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Fyra grupper i babysim har genomförts under året. Antal deltagare per grupp har 

varit i snitt 10 stycken. Utvärdering har gjorts efter varje grupp och föräldrarna 

har varit mycket nöjda och kursens mål uppfylldes.  

 

BVC sköterskan träffar i stort sett alla barn i 0-5 år. Under första levnadsåret 

träffar hon familjen upprepade gånger. Några föräldrar behöver mer stöd än andra 

och ett antal behöver extra mycket. Tack vare våra olika professioner och vårt 

samarbete kan vi tidigt stötta, vägleda och ge insatser utifrån våra kompetenser 

till familjer som behöver detta. Vid behov kan BVC sköterskan lotsa föräldern till 

familjepedagogen för vidare samtal/ stöd. 

 

Under året har vi haft 4 generella grupper för blivande/ nyblivna föräldrar. Alla 

nyblivna föräldrar i kommunen inbjuds. ICDP (vägledande samspel) och 

spädbarnsmassage används som verktyg i dessa träffar för att främja och stärka 

föräldrarollen. Förutom massage ingår olika teman kring föräldraskapet. Vi 

samarbetar med sjukgymnast, dietist, barnbibliotekarie och tandhygienist. Antalet 

deltagare per grupp var i snitt 10 stycken. Utvärdering har gjorts efter varje grupp 

och föräldrarna har varit nöjda till mycket nöjda med träffarna. Vi ser dock att 

antalet föräldrar som vill delta sjunkit de senaste åren. Vi fick ställa in en grupp 

under våren på grund av för få anmälda. 

 

ABC (Alla barn i centrum) är ett föräldrstödsprogram som riktar sig till föräldrar 

till barn i ålder 3-12 år. Under året har vi erbjudit kursen i 2 omgångar, men har 

inte kunnat genomföra den på grund av för få anmälda. Information vid första 

tillfället gick ut via SchoolSoft till alla föräldrar med barn i den åldern och vid det 

senare tillfället i pappersformat endast till föräldrar i ett skolområde. Vi kommer 

att göra ett nytt försök våren 2018. 

 

F-SAMBA har som samverkansform använts mellan förälder, förskolan och 

familjecentralen sen 2010. Det är en väl fungerande samverkansform när det 

finns behov av att tidigt stötta föräldrar och barn. Under året 2016 har det 

gjorts17 F-SAMBOR. 

 

SAMBA 

Under året har teamet haft 9 ärenden till SAMBA. 

Det har funnits en frustration både i teamet och från skolan om hur SAMBAN 

ska fungera. 

Arbete pågår för att revidera/ utveckla SAMBA för att alla parter ska känna sig 

trygga och veta sin roll i arbetet. 

Från och med 2017 så ersätter en distriktssköterska psykologen i teamet på grund 

av att Hälsocentralen inte har någon psykolog. 

 

Familjepedagogen har haft 15 föräldrasamtal utan dokumentation. Dessa har 
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förgåtts av F-SAMBA eller att föräldrar själva kontaktat familjecentralen och 

sökt hjälp. 

 Familjepedagogen har haft 14 föräldrasamtal utan dokumentation till följd av 

SAMBA eller att föräldrarna själva sökt hjälp. 

Under tiden september t.o.m. november var familjepedagogen sjukskriven. Ingen 

ersättare fanns under denna tid på FC. 

 

Arbetet med SALUT(Landstingets satsning att nå världens bästa hälsa 2020) 

fortsätter.  Det salutogena tänket har genomsyrat alla våra verksamheter sedan vi 

startade 2006.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


