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Vi fortsätter satsningen på Ale-

föräldrar i höst och inbjuder till 

föräldrakurs på tisdagar i Bohus  

förskola. Vi startar den 13 septem-

ber kl 17.30 med informationsträff 

och ses sedan ytterligare åtta 

gånger.

Vi vänder oss till dig som har 

barn mellan 3–9 år. Du får utveckla 

dig i föräldrarollen och vi arbetar 

med att stärka självförtroendet 

både hos dig själv och hos ditt 

barn. Tillsammans med andra för-

äldrar kommer du att finna verktyg 

för att bättre förstå och hantera 

barn i olika situationer. Vi jobbar 

även med att förbättra samspelet 

och minska konflikterna.

Föräldrakursen som kallas COPE 

och den utvecklar dina förmågor 

att:

• se barnets goda sidor

• öka barnets förmåga till egna 

lösningar

• vara säker i föräldrarollen 

Är du intresserad?  Kontakta hand-

ledaren Anita Österberg tfn 0303 

33 01 63 eller folkhälsoplanerare 

Birgitta Fredén, tfn 0704 32 07 11, 

birgitta.freden@ale.se.

Hantera vardagen med barnen

Barn 3–5 år har under grundsko-

lans terminstider rätt till avgiftsfri 

allmän förskola 15 timmar per 

vecka (525 timmar per år).

Eftersom allmän förskola endast 

bedrivs under skolans läsår 

kommer full avgift att tas ut för 

de perioder som ligger utanför 

läsårstiderna (skollov). 

Detta gäller från hösten 2011.

Anpassning  
till lagen om  
allmän förskola

Babymassage är ett sätt att med 

medveten och kärleksfull beröring 

fördjupa och stärka kontakten 

mellan dig och ditt barn, träna 

er i lyhördhet för varandra samt 

medverka till att ge ditt barn en 

bra start i livet.

Kursen innehåller både prak-

tiska och teoretiska moment och 

leds av legitimerad sjuksköterska 

och certifierad intruktör för baby-

massage Birgitta Liljeqvist. Lämp-

lig ålder är cirka 1–6 månader.

KURS 1

Dag: Onsdagar. Start 31 augusti.

Tid: kl 12.00–cirka 13.30

Plats: Älvängens missionskyrka.

KURS 2

Dag: Onsdagar. Start 26 oktober.

Tid: kl 12.00–cirka 13.30

Plats: Älvängens missionskyrka.

För mer information eller anmä-

lan, kontakta Birgitta Liljeqvist,  

tfn 0704 61 08 41.

Vill du lära dig  
babymassage?

Kom med i en föräldragrupp och 

lär mer om din tonårings utveck-

ling och beteende

Tonårstiden är en turbulent tid för 

både unga och föräldrar och det är 

helt naturligt. Men ibland kan det 

vara bra att ha andra föräldrar, och 

några professionella att bolla sina 

tankar med. Du har nu möjlighet 

att vara med i en föräldragrupp 

som träffas en timma 10 tisdagar 

mellan kl 18.30–19.30 i höst.

Träffarna startar tisdagen den  

20 september kl 18.00 (uppehåll 

v 44). Vi håller till i Nödinge (lokal 

meddelas senare) och startar varje 

träff med fika som serveras från kl 

18.00.

Vill du veta mera och kanske 

anmäla dig så ring någon av hand-

ledarna; Eva Parkefelt tfn 0303 33 

05 51, Anna Gabrielsson tfn 0303 

33 09 60 eller Madeleine Sandahl-

Rehnberg tfn 0303 37 14 75.

Förstå din tonåring bättre
– gå med i en föräldragrupp

Med start i slutet av vecka 34 kom-

mer busshållplatsen vid Gulklöver-

gatan på Norra Kilandavägen i 

Nödinge att byggas om. Hållplats-

lägena på båda sidor byggs om till 

så kallade körbanehållplatser. Det 

innebär att bussen framöver inte 

kommer att köra åt sidan på det 

sätt som den gör i dag utan stan-

nar i gatan. De nya hållplatserna 

tillgänglighetsanpassas i samband 

med detta. Vissa justeringar av 

mittrefuger och passage kommer 

även att ske. Då huvuddelen av 

arbetet utförs i gatuområdet kom-

mer trafiken att påverkas, men vi 

hoppas att ni har överseende med 

detta. Beräknat färdigställande är 

vecka 38.

Kontaktperson: Carita Sandros, tfn 

0303 33 03 12.

Nya vägarbeten i Nödinge

OMBYGGNAD BUSSHÅLLPLATS GULKLÖVERGATAN                                                                                                                                  

CYKELPARKERING VID HÅLLPLATS GALLÅSVÄGEN                                                                               

Under vecka 37–39 kommer nya 

cykelparkeringar att anläggas vid 

hållplats Gallåsvägen. 

Framför allt kommer detta 

medföra störningar för gång- och 

cykeltrafiken på den genomgående 

gång- och cykelvägen.

Kontaktperson: Carita Sandros, tfn 

0303 33 03 12.


