
 

 

Familjelotsen 

Från och med augusti ingår Förälder Östersund i verksamheten Familjelotsen. Vi är 

en öppen verksamhet som erbjuder ett kostnadsfritt stöd till familjer med barn 0 - 18 

år. Familjelotsen erbjuder råd- och stödsamtal, olika föräldrautbildningar, samt 

stödgrupper. Genom Familjelotsen får du möjlighet att utveckla din roll som förälder 

eller annan viktig vuxen till ett barn. 

 

Föräldrasamtal 

Vi kan erbjuda dig som förälder, eller annan viktig vuxen kortare samtalsstöd kring 

föräldraskap. Se kontaktuppgifter längre ner. 

 
Föräldrakurser 

 
ABC-alla barn i centrum 3-12 år 
 
Vill du utvecklas i ditt föräldraskap, förebygga konflikter, skapa en bra relation till 

ditt barn och främja ditt barns självkänsla? Då kanske föräldrakursen ABC- Alla barn 

i centrum skulle passa dig? Nu startar vi två ABC-kurser; en grupp på udda veckor, 

som träffas på plats och en grupp på jämna veckor, som möts helt digitalt. Anmäl dig 

till den kurs som fungerar bäst i ditt liv! 

 

ABC-alla barn i centrum 3-12 år – fysiska träffar: 

Datum: Torsdagar 29 sept. 13 okt. 27 okt. 10 nov.   

Tid: 18.00-20.30 

Plats: Postgränd 8A. 831 30 Östersund 

Frågor:  foralder@ostersund.se 

Anmäl dig via länken nedan eller QR-koden  

https://forms.office.com/r/tcfkZZqHEC  
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ABC-alla barn i centrum 3-12 år, digitala träffar  
 
Datum: Torsdagar 22 sept. 6 okt. 20 okt. 17 nov. 

Tid: 18.00-20.30 

Plats: Digitalt 

Frågor:  foralder@ostersund.se  

Anmäl dig via länken nedan eller QR-koden  

https://forms.office.com/r/1b2SUguDBk 

 

 

Komet 12-18 år 

Komet 12-18 år passar dig som ofta hamnar i konflikter och bråk med din ungdom 
och som vill hitta bättre sätt att hantera detta på, samt få en bättre relation med din 
ungdom.  
 

Datum: Onsdagar 5 okt. 12 okt. 19 okt. 26 okt. 9 nov. 16 nov. 23 

nov. 30 nov.  

Tid: 18.00-20.30  

Plats: Österäng. Rådhusgatan 72, 831 34 Östersund 

Frågor: foralder@ostersund.se  

Anmäl dig via länken nedan eller via QR-koden  

https://forms.office.com/r/WyDZ2WMnPX 
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BIFF- Barn i Föräldrars Fokus 
 
Har du genomgått en konfliktfylld separation? Hur kan du få föräldraskapet att 
fungera efter en separation? Kanske funderar du på hur detta kan påverka barnen 
och vad du kan göra så att det blir så bra som möjligt för dina barn 0-18 år trots 
separationen och konflikterna? I föräldrakursen BIFF är det barnet som är i fokus. 
Nu startar vi snart upp två BIFF-grupper. Välj den som passar dig bäst. 
 
Frågor: 072-531 79 15 sebastian.sehlen@ostersund.se 
 
 
Grupp 1 
Datum: Ojämna veckor. Tisdag 13 sept. 27 sept. 11 okt. 25 okt. 
 
Tid: kl 18.00-20.30  

 
Plats: Frösövägen 3 C.  
 
 
 
Grupp 2 
Datum: Jämna veckor. Tisdag 20 sept. 4 okt. 18 okt. 1 nov (novemberlov). 
 
Tid: kl 18.00-20.30  
 
Plats: Frösövägen 3 C.  
 
 
 
Anmäl dig till BIFF via länken nedan eller QR-koden  
https://forms.office.com/r/ns4F1cwV2b  
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Stödgrupper 

Om någon av stödgrupperna passar ditt barn är du välkommen med frågor eller med 
en intresseanmälan. 

Fjärilen 

Fjärilen är en gruppverksamhet för dig som lever eller har levt i en familj där psykisk 

ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller andra 

droger. Fjärilen vänder sig till barn och unga 7 - 18 år. 

Frågor: fjarilen@ostersund.se 

Bubblan 

Bubblan vänder sig till barn i åldern 7-12 år vars föräldrar har flyttat isär. Grupperna 

träffas en gång i veckan, sammanlagt åtta gånger. 

Frågor: bubblan@ostersund.se 

Trädet 

Trädet är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som är familjehemsplacerade.  

Frågor: tradet@ostersund.se 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kontakt 

Telefon: 063 - 14 40 57 

Telefontider: 

Måndag 8.30 – 10.00 

Torsdag 12.30 – 14.00 

Vi har även en röstbrevlåda som vi lyssnar av regelbundet. 

 

Läs mer om Familjelotsen via länken eller QR-koden 

https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-

familjer-och-foraldrar/familjelotsen.html 
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