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Smycken från 
Dazzling
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Klänning 549:-
Topp 299:-

Jeans shorts 
299:-

Linne 149:-

Tunika 549:-

Kort jacka 598:-
Nu 398:-

10-pack
sockar 129:-

Köp 3 betala för 2

NÖDINGE. Föräldraska-
pet ska utvecklas i Ale.

100 föräldrar kommer 
att få delta i en enkät 
om hur de upplever 
dagens stöd och vad de 
egentligen önskar för 
hjälp.

Efter kartläggningen 
väntar ett åtgärdspro-
gram.

Statens Folkhälsoinstitut har 
fått i uppdrag att verkställa 
den nationella strategin om 
att alla föräldrar ska erbjudas 
föräldrastöd under barnens 
hela uppväxt (0-17 år). Lan-
dets kommuner fick möjlig-
het att söka medel och till slut 
valdes tio projekt ut. Tillsam-
mans med Tjörn, Stenung-
sund, Öckerö och Kungälvs 
kommun ingår Ale i ett pro-
jekt kallat ”Föräldrastöd A-Ö” 
(Ale till Öckerö) som har er-
hållit 3,2 miljoner kronor i 
statligt stöd. Arbetet sker i 
samverkan med Psykologiska 
institutionen på Göteborgs 
universitet som också har fått 
en miljon kronor för sina in-
satser i projektet. Målet är att 
kartlägga och utveckla för-
äldrastödet i de medverkande 
kommunerna. Det kan handla 
om utbildningsinsatser, sam-

verkan mellan olika aktörer 
och att skapa fler mötesplat-
ser för föräldrar.

– Vi vet att ett tidigt stöd 
till föräldrarna har god effekt 
och leder ofta till trygga barn 
längre fram. Det är också 
känt att kommuner med fa-
miljecentraler, där BVC, för-
skola och socialtjänst samver-
kar har haft framgång, berät-
tar folkhälsoplanerare Birgit-
ta Fredén.

I Ale har man sedan tidi-
gare satsat på föräldrakursen 
COPE som vänder sig till för-
äldrar med barn 3-12 år.

– Det är ett erfarenhetsut-
byte som bygger på att för-
äldrarna tillsammans ska hitta 
verktyg att bättre förstå och 
hantera sina barn i olika situa-
tioner. Utvärderingar visar att 
det här är en uppskattat insats, 
säger Birgitta Fredén och på-
minner också om studiecir-
keln Familjeverkstan som 
drivs i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan.

Totalt satsar staten 70 mil-
joner kronor på ett utvecklat 
föräldrastöd.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Storsatsning på 
utvecklat föräldraskap
– Ale är med och delar på 3,2 miljoner kronor

Folkhälsoplanerare, Birgitta Fredén.
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LACOSTE
Love for Pink

625:-

LITTLE 
KISS ME

Salvador Dali

260:-

LAURA
Laura Biagiotti

395:- KATE 
MOSS

Wild Meadow

249:-

CAROLINA 
GYNNING

Go girl !

395:-
50ml

50ml

30ml

30ml

25ml


