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Projekt Erfarenhetsutbyte Föräldraskapsstöd-Z erbjuder 

kostnadsfri ICDP-utbildning med start vt-23! 

 

Möter du föräldrar i ditt arbete? Skulle du vara intresserad av att utbilda dig 

för att sedan kunna genomföra föräldragrupper i ICDP- Vägledande 

samspel?  

 

 

Vad innebär ICDP 

ICDP är ett relationsorienterat och empatibaserat program. Målsättningen 

med programmet är att stödja och främja den psykosociala 

omsorgskompetensen hos personer som ansvarar för barns omsorg.  

 

 

Hur kommer utbildningen att gå till? 

Utbildningen ges på två nivåer. Det övergripande målet med 

basutbildningen på nivå ett är att deltagarna skall inspireras att utveckla och 

uppmärksamma det positiva samspelet mellan barn och vuxna. Under nivå 

två fördjupar och utvecklar deltagarna sina kunskaper och sin förmåga att 

förmedla och vägleda föräldragrupper. För att hålla föräldragrupper så 

behöver man vara två utbildade gruppledare. 

Förutom fyra dagars utbildning per nivå så tillkommer tid för att utföra en 

del hemuppgifter. Kostnader för litteratur tillkommer och den får respektive 

arbetsplats bekosta medan projektet bekostar utbildningsplatsen.  
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När kommer utbildningen att ske? 

Utbildningen kommer att ske både digitalt och fysiskt på plats i Östersund. 

Antalet platser är begränsade och detta är bara en intresseanmälan. Vi 

kommer att kontakta dig så fort vi har fått datum för utbildningen för att se 

om du fortfarande är intresserad av en plats och för att meddela om du kan 

få en plats. Planen är att nivå ett kommer att ske under vt-23 och nivå två 

under ht-23.  

Frågor: foralder@ostersund.se  

Läs mer om ICDP här eller via QR-koden nedan! 

 

 

Läs mer om projektet här eller via QR-koden nedan! 

 

Anmäl ditt intresse här senast 11 januari eller via QR-koden nedan!  

 

 

 

mailto:foralder@ostersund.se
https://www.icdp.se/stiftelsen-icdp/om-vagledande-samspel/
https://www.icdp.se/stiftelsen-icdp/om-vagledande-samspel/%09
https://www.icdp.se/stiftelsen-icdp/om-vagledande-samspel/%09
https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjer-och-foraldrar/foralder-ostersund/foraldraskapsstod-z.html
https://forms.office.com/e/ML5GfEwV40
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