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NÖDINGE. När ska jag 
belöna mitt barn och 
hur? Vilka strider ska 
jag ta och vilka ska 
jag välja bort? Hur gör 
andra föräldrar?

Studiecirkeln Famil-
jeverkstan vänder sig 
till föräldrar som vill 
utbyta erfarenheter 
och utveckla sitt för-
äldraskap.

– När du slutar gå till 
Barnavårdcentralen 
(BVC) finns det inte så 
många att diskutera 
föräldrarollen med. 
Därför har Familjeverk-
stan tagits fram. Här 
finns inga experter, 
kunskapen finns hos 
deltagarna – vi hjälper 
varandra, säger cirkel-
ledare Anette Lindfors.

Ale kommun och Studieför-
bundet Vuxenskolan gör i vår 
en gemensam satsning för 
föräldrar med barn i åldern 
3-12 år. Studiecirkeln Famil-
jeverkstan har ett material 
som bygger på en aktuell 
forskning om barn och för-
äldrar som Folkhälsoinstitu-
tet har tagit fram. Under nio 
kvällar diskuterar deltagarna 
åtta olika teman. Varje träff 
inleds med en kort doku-
mentärfilm.

– Sedan finns det en mängd 
olika diskussionsfrågor att 
ta ställning till. Det brukar 
bli livliga diskussioner. Det 
finns ju inga egentliga svar, 
utan våra olika erfarenheter 
brukar leda oss vidare till 
vad som är mest lämpligt. 
Alla barn är unika individer, 
så också föräldrarna, och 
vad som är rätt för den ena 
behöver inte vara rätt för den 
andra. Med tips och idéer kan 
vi utveckla varandra, säger 
Catrin Högberg, också cir-
kelledare i Nödinge.

Väldigt lärorikt
De åtta rubrikerna för tema-
kvällarna är Umgänge och 
lek, Uppmuntran, Rutiner 
och förberedelser, Belö-
ningar, Välja strider, Sätta 
gränser, Rädsla och Jäm-
ställdhet.

– Det är väldigt lärorikt 
att dela med sig av föräld-
raskapet. Egentligen önskar 
vi att det hade varit möjligt 
att erbjuda barnvakt så båda 

föräldrarna kunnat vara med. 
Just nu är det bara mödrar i 
vår grupp och det är lite synd, 
säger Catrin Högberg.

Båda har gått en cirkel-
ledarutbildning för att lära 
känna materialet, men ser sig 
inte som några experter.

– Vi delar med oss av våra 
erfarenheter precis som alla 
andra, berättar de och redo-
gör för några av de teman 
som berör dem.

– Alla är väldigt intres-
santa. En del ger mer ny kun-
skap än andra. När det gäller 
Rutiner och förberedelser är 
alla kanske inte medvetna om 
hur mycket det underlättar 
att förbereda barnen dagen 
innan om vad som ska ske 
imorgon. Ska de till exem-
pel lämnas bort till farmor 
och farfar är det bra om de 
vet det tidigt. Barn behöver 
också förbereda sig. När det 
gäller gränssättning har vi 
lärt oss att det är viktigt med 
några få tydliga regler istäl-
let för 20 som kanske är svåra 
att leva upp till. Vidare är det 
positivt att uppmuntra det 

goda beteendet istället för att 
belöna alla felsteg med upp-
märksamhet.

Nästa steg borde enligt de 
båda cirkelledarna vara att 
skapa ett material för tonårs-
föräldrar.

– Det hade varit en natur-

lig fortsättning. Tonåringar 
är en utmaning, menar 
Anette och Catrin.

Tanken är att starta upp 
Familjeverkstan på flera 
orter i Ale. Just nu pågår det 
bara en cirkel och den är i 
Ale gymnasium. Intresse och 

anmälan till fler kursstarter 
görs hos folkhälsoplane-
rare Birgitta Fredén i Ale 
kommun eller hos Studieför-
bundet Vuxenskolan.

Så kan du bli en bättre förälder
– Familjeverkstan inspirerar och utvecklar föräldraskapet

Anette Lindfors och Catrin Högberg är cirkelledare för Familjeverkstan. Ett intressant och 
lärorikt erfarenhetsutbyte mellan föräldrar till barn i åldern 3-12 år som leds i studiecirkel.
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ANETTE LINDFORS

Bor: Surte.
Familj: Två barn, 19 och 12 år.
Yrke: Studerar sista året 
på Folkhälsovetenskapliga 
programmet i Göteborgs 
Universitet. 

CATRIN HÖGBERG
Bor: Nödinge.
Familj: Sambo och tre barn, 18, 
15 och 3,5 år.
Yrke: Förskollärare.
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De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser
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Lördagar11.00 - 14.00
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

TEL 0303-174 00 • TRÄDGÅRDSG 24, KUNGÄLV (MIT T I MOT FISKHANDLAR’N) 
ÖPPET TIDER : MÅNDAG-FREDAG 09.30-18.00 (LUNCHSTÄNGT 13-14)

Representant från inface fi nns på plats 
och visar hela kollektionen.

Varmt välkomna!
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