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Produktions-, lager- och  
kontorslokaler uthyres 
Unik möjlighet att hyra lokaler i eget hus i Nödinge ca 1 500 - 3 100 m²

För mer information, 
Ring Jeanette, 0709 58 66 68 

ca 1 500 - 3 100 m²

Rödjans väg 7, Nödinge

Fri h
öjd 6 m

Savills
Sergels Torg 12
111 57 Stockholm

Savills
Kungstorget 2
411 17 Gothenburg

NÖDINGE. Föräldra-
gruppen BIFF – Barn i 
föräldrars fokus vänder 
sig till föräldrar som 
har svårt att samarbe-
ta vid en separation. 

Mamma- och pappa-
grupperna är öppna 
för invånare i Ale och 
Kungälv och startas 
efter behov.

Vid en separation är det 
mycket som måste fungera 
för att barnen ska känna sig 
trygga. Växelvis boende blir 
allt vanligare, vilket ställer 
krav på att föräldrarna ska 
kunna samarbeta. 

För att stötta föräldrar och 
hjälpa dem att göra det så bra 
som möjligt för barnen star-
tades förra året föräldragrup-
pen BIFF – Barn i föräldrars 
fokus och nu vill man få fler 
deltagare.

– Det är tänkt både som en 
utbildning och en chans att 
träffa andra i samma situa-
tion och utbyta erfarenheter 
med varandra. Grupperna 
är uppdelade i mamma- och 

pappagrupper, men än så 
länge har vi bara haft två 
mammagrupper. Ofta är 
det kvinnorna som är mest 
engagerad i de här frågorna, 
men det är såklart önskvärt 
om båda går så nu hoppas vi 
även papporna ska anmäla 
sig. Lagom gruppstorlek är 
mellan 6 och 8 deltagare, 
säger Mia Lindström, kura-
tor på Familjehuset.

Hantera problem
Grupperna träffas vid tre 
tillfällen och diskuterar och 
arbetar kring olika upplevda 
problem.

– Det kan vara att infor-
mationen mellan föräldrarna 
brister eller att man använder 
barnen som budbärare och 
hur man hanterar olika situa-
tioner, säger Eva Gundahl, 
kurator på Familjehuset och 
Bo Jonsson, familjerådgi-
vare på Krismottagningen 
för män tillägger:

– Det är viktigt att poäng-
tera att BIFF vänder sig till 
de som upplever problem 
och inte är nöjda med hur 

samarbetet fungerar. Det är 
alltså ingen förebyggande 
kurs, utan då vänder man 
sig istället till familjerådgiv-
ningen. 

BIFF är nationellt fram-
tagen av Rädda Barnen och 
arbetet är manualbaserat. 

– Kursen är helt avgiftsfri 
och anmälan kan göras direkt 
på hemsidan, säger Mia 
Lindström. 

– BIFF hjälper separerade 
föräldrar att samarbeta

Föräldragrupp 
med barn i fokus
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Bo Jonsson, familjerådgi-
vare på Krismottagningen 
för män, Mia Lindström 
och Eva Gundahl, kuratorer 
på Familjehuset handleder 
föräldragruppen BIFF – Barn 
i föräldrars fokus.

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.


