Välkommen till

Familjecentralen
Skogstorp

En mötesplats
för barnfamiljer i
Falkenberg

Vad är Familjecentralen Skogstorp?

Våra verksamheter

Familjecentralen Skogstorp vänder sig till alla föräldrar
med barn i åldern 0-6 år.

Barnavårdscentral
Gunilla Gillberg-Ek – Barnsjuksköterska/BVC
Telefontid: måndag– fredag 8.15-9.00
Telefon: 0346–584 52
Tidsbeställd mottagning

Familjecentralen är en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas och utbyta
erfarenheter, där det finns kompetens i nära samverkan som är lättillgänglig och
snabbt går att nå. Ett ”föräldrarum” där barns bästa står i centrum. En plats för
alla oberoende av ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet, etnicitet osv.
Hit kan man komma och ”bara vara”, en plats som är otvungen, som är på
föräldrars och barnens villkor. Ett ställe där familjen möter socialtjänsten på ett
naturligt och okomplicerat sätt.
Här kan ni besöka barnavårdscentralen, stanna en stund på öppna förskolan dit
alla barn är välkomna tillsammans med någon vuxen. Öppna förskolan fungerar
också som väntrum för BVC.
Här kan ni få råd och stöd av vår socionom. Vi erbjuder olika former av
föräldragrupper t.ex. babycafé, spädbarnsmassage, tematräffar.
Välkommen!

BVC-läkare Lena Lundqvist
Barnhälsovårdspsykolog Karin Simonsson
Social rådgivning
Jennie-Ann Svensson – Socionom
Deltar i Familjecentralens verksamhet och
erbjuder råd och stöd till barnfamiljer.
Tisdag 8.00-16.30
Telefon: 0346 –121 45 , Mobil: 070 –651 57 52
Öppna förskola
Susanne Ekman – Samordnare/Förskollärare
Öppen verksamhet, Babycafé, Småbarnsrytmik,
Spädbarnsmassage, Tematräffar m.m.
Telefon: 0346– 121 45, Mobil: 073-156 41 33
Vill du veta mer om vår verksamhet,
aktiviteter och öppettider, se nästa sida eller
besök oss på webben.
www.falkenberg.se/familjecentralen

Här hittar du oss!
Familjecentralen Skogstorp
Violvägen 9B
E-post: familjecentralen@edu.falkenberg.se
Öppettider öppna förskolan
Måndag:		 9.30 –12.00 Spädbarnsmassage – föranmälan!
13.00 –16.00 Föräldrar och barn 0 –6 år
Tisdag:

9.30–12.00 Föräldragrupp/Babycafé med tema 0 – 12 månader 		
13.00–16.00 Föräldrar och barn 0 –6 år

Onsdag:		 9.00 –12.00 Föräldrar och barn 0 –6 år
Torsdag: 10.00 –12.00 Småbarnsöppet 0-18 månader, Babyrytmik 10.30 		
18.00 –20.30 FamiljeVerkstan – föranmälan!
Fredag: Gruppverksamhet

Vårdcentralen Falkenberg

www.falkenberg.se/familjecentralen

