Verksamhetsberättelse för

Filipstads Familjecentral
2020

Bild: Brädan med knutarna symboliserar samverkan mellan de fyra olika verksamheterna inom
familjecentralen. Brädan är 200 år gammal, texten är skriven på skifferstenar och ringen som håller
knutarna samman är en smidesring som smeden Staffan Lundahl tillverkat.

Ett samarbete mellan Filipstads Kommun
och Region Värmland

Familjecentralens läge:
Familjecentralen ligger i samma byggnad som Vårdcentralen Filipstad.
Adressen är Vikhyttegatan 14, 682 27 Filipstad.
Befolkningsmängden i Filipstads Kommun den 1 januari 2020 var 10 622.

Ingående verksamheter och bemanning:
Barnmorskemottagningen (BMM) Barnavårdscentralen (BVC) Förebyggande och Stöd (FoS) och Öppna
Förskolan (ÖF) ligger i nära anslutning till varandra.
På BMM arbetade Barnmorskor: Eva-Lena Norder (80%), Ulrika Wiker (80 %)
Perioden från maj-december arbetade Linnea Heister-Rosvold 90% Perioden augusti-december arbetade
Maria Wahlström 80%
På BVC arbetade Distriktssköterskor: Lena Eriksson (100 %), Astrid Ekeberg (90%), Diana Engholm
(100%), Anna Eriksson (100%).
På FoS arbetade: Socialpedagog Sara Rösvall Churchill (80%) som arbetade inom projektet utökade
hembesök tillsammans med BMM och BVC.
Perioden januari-maj arbetade socionomerna Lena Kenttälä (100 %) och Jonas Rönnbro (80 %).
Perioden augusti-december arbetade Sandra-Cathrine Rimbjer (100%) som socionom i stället för Lena och
Jonas då en tjänst drogs in.
Perioden augusti-december arbetade Karin Jonsson (100%) som familjecoach. Karin hörde tidigare till
elevhälsan men flyttades över till Familjecentralen.
På ÖF arbetade Förskollärare Annika Nilsson (100 %) som även är samordnare och Förskoleassistent
Annelie Johansson (50%).

Möten:
Varje tisdag klockan 8:30–9:30 träffas hela arbetslaget och delger varandra information och planerar det
gemensamma arbetet. Samordnaren är ständig sekreterare och ser till att dagordning och protokoll skrivs.
Vanligtvis har vi fyra planerings tillfällen per år där vi planerar/utvärderar vårt arbete och mål. Under 2020
har vi haft två tillfällen. Utifrån pågående pandemi har delar av verksamheten varit vilande.
Tidigare år har våra chefer deltagit fyra gånger/år vid våra husmöten. Under 2020 har detta inte varit
möjligt.
Styrgruppen består av Catarina Grässjö, enhetschef på region Värmland och Birgitta Jansson enhetschef,
Filipstads Kommun. Birgitta slutade sin tjänst i augusti och ersattes tillfälligt av skolchef Sten-Åke Eriksson.
Samordnare/förskollärare Annika Nilsson samt ytterligare representanter från Familjecentralen, som deltar
under ett år. I år har Sara Rösvall och Diana Engholm deltagit.
Styrgruppen har möten fyra gånger per år.

Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet:
•
•
•
•
•
•
•

Att erbjuda en nära mötesplats med professioner som samverkar.
Att stärka det sociala närverket runt barnen och deras föräldrar.
Att stärka ett jämställt föräldraskap
Att stimulera pappor att ta ut föräldraledighet.
Att erbjuda lättillgängligt stöd och god service.
Att vara ett kunskaps- och informationscentrum
Att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga för att stärka och tillvarata föräldrarna som
resurser.

Våra lokala mål:
•

Att vidareutveckla vår föräldrautbildning.

På grund av rådande pandemi stängdes Öppna Förskolan den 16 mars samt all gruppverksamhet. Både
BMM och BVC hade brist på personal och vi bestämde att vänta med vårt arbete med att vidareutveckla
föräldrautbildningen.

Planering, möten och fortbildning:
Gemensamma planeringsdagar:
•
•

12 februari, vi bestämde våra mål för året.
15 september, hur förhåller vi oss till pandemin samt hur bedriver vi vår verksamhet.

Gemensamma fortbildningsdagar:
•
•
•

6 februari Nätverksträff, Sunne. Alla FC i Värmland.
20 februari Filipstad, föreläsning: Barn utsatta för våld.
11 november digital föreläsning med bl.a. Lisbeth Pipping.

Gemensamma möten:
•

Varje tisdag klockan 8:30–9:30 har vi husmöte.

Föräldrautbildning:
Vår föräldrautbildning vänder sig till förstagångsföräldrar. Vi har våra träffar på Öppna Förskolan. Fika
erbjuds varje gång till självkostnadspris. Alla grupper har en sms-grupp, där vi skickar påminnelse om tid
och tema och föräldrar kan lämna återbud. Där finns också möjlighet för föräldrar att ha kontakt. Flera av
grupperna har blivit väl fungerande och träffas även utanför vår verksamhet.
För att få med fler pappor att delta i grupperna har vi senarelagt vissa träffar. Tiden är då klockan 16–18
istället för klockan 14–16. Det gäller främst de träffar då man pratar relationer. Vi planerar att starta
föräldragrupperna under graviditetsveckorna 25–31. Träffarna sker regelbundet fram tills barnet är ca 1 år.
BMM bjuder in gravida för att delta i föräldrautbildningen med följande teman:
•
•
•
•

Förlossningen och smärtlindring (BMM)
Amning (BMM) information om Familjecentralens verksamhet och kurs i spädbarnsmassage (ÖF)
Anknytning (BMM) samt första tiden hemma med barnet (BVC)
Att bli förälder (FoS)

När alla barn är födda bjuder BVC in till fortsatt föräldrautbildning och vi startar med en Födelsefest. Vid
Födelsefesten deltar all personal.
Teman under fortsättning av föräldrautbildningen:
•
•
•

•
•
•

Att vara en familj, (FoS). Hand-fotavtryck i gips med barnen (ÖF).
Vi pratar barnmat och lagar egna puréer som barnen får smaka (BVC och ÖF) samt talar om
måltidsrutiner (FoS).
Språkutvecklingen, vikten av högläsning, rim, ramsor och sånger (ÖF). Barnbibliotekarien besöker
gruppen och berättar om vad Biblioteket kan erbjuda. Delar även ut en fin pekbok till barnen.
Samtalar om barn och skärmtid (BVC)
Egen vård och barnsjukdomar, visar på vad man bör ha i sitt medicinskåp. Vad man kan göra själv
för att underlätta då barnet är sjukt (BVC). Föräldrarna får trycka örngott till sina barn (ÖF)
Föräldrastrategier (FoS).
Barnsäkerhet, hur man gör hemmet säkrare för barnen (BVC). Fil-mjölksmålning med barnen (ÖF).

Alla föräldragrupper stoppades i mitten av mars på grund av Covid 19.
Vi har skapat en grupp på Facebook där föräldrar kan söka medlemskap. (endast föräldrar som tillhör oss).
Vi har lagt ut information om olika ämnen som mat, barnsäkerhet, barn HLR, solprevention och
språkutvecklingen mm.

Kurs i Spädbarnsmassage:
Erbjuds till alla föräldrar. Det är 5 kurstillfällen, föräldrarna får en bok, häfte, olja och ett gruppfoto för en
kostnad av 75 kronor. Ansvarar gör pedagogen som är certifierad spädbarnsmassage instruktör. Under året
har det varit 5 kurser i Spädbarnsmassage med sammanlagt 23 föräldrar.
Spädbarnsmassage främjar anknytningen mellan förälder-barn. Många känner sig säkrare som förälder efter
kursen.
Föräldrarna fyller i en utvärderingsblankett efter kursen. Det är mycket positiva svar från föräldrarna.
Alla kurser ställdes in efter den 16 mars. Det finns en grupp på Facebook som vänder sig till föräldrar som
tillhör oss. Där finns alla strykningarna filmade.
Den 1 oktober startade två grupper med tre respektive fyra deltagare. Den 5 november startade en ny grupp
med fem deltagare. Tyvärr fick denna kurs avbrytas den 16 november på grund av att smittspridningen ökat
kraftigt. Men vi fortsatte kursen via Teams där tre föräldrar önskade delta. Det fungerade mycket bra.
Lugnare för familjerna eftersom man kan delta hemifrån.

Verksamhetsbeskrivning:
Barnmorskemottagningen (BMM):
Ansvarar för övervakning av graviditet, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning samt provtagning för
könssjukdomar och behandling av klamydia. Under 2020 skrevs 114 gravida in på BMM.
Barnmorskemottagningen erbjuder vid behov läkarbesök för de gravida. Då vi har en läkare från
Allmänmedicinska läkarmottagningen knuten till mottagningen ca 4 timmar per vecka.
BMM har ingått i projektet “Utökade hembesök” men på grund av pandemin har endast ett fåtal hembesök
utförts.
Vid behov har vi samarbete med kommunens Öppna missbruksvård, Kvinnojour med flera.
Ungdomsmottagningen (UM):
UM tar emot ungdomar från 13–25 år. På plats finns barnmorskor och kuratorer. Huvudsakliga
arbetsuppgifter är preventivmedelsrådgivning, provtagning för könssjukdomar och stödsamtal.
BMM:s del i UM har varit stängd under 2020 fram till oktober månad, på grund av personalbrist samt nytt
bokningssystem. Kurators del i UM har varit öppen under året.
Under 2020 har bokningssystemet ändrats från Bokadirekt.se till 1177 för BMM och till en bokningssida via
Office 365 för kurator.
Vanligtvis bjuds årskurs 8 elever in till studiebesök till UM mottagningen med syfte att de ska få veta vilka
vi är och vad de kan få hjälp med. Utifrån rådande pandemi har dessa besök inte kunnat genomföras.

Barnavårdscentralen (BVC):
BVC arbetar hälsofrämjande genom att stödja föräldrarna i ett aktivt föräldraskap, upptäcka och förebygga
psykisk, fysisk och social ohälsa. Vi träffar alla barn enligt nationella Barnhälsovårdsprogrammet.
Under 2020 föddes det 101barn i Filipstads kommun som skevs in på BVC. Under året flyttade 36 barn in i
kommunen och 49 barn flyttade ut.
SKR projektet ” Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården ” vilket innebär utökade hembesök tillsammans
med BMM, socialpedagog eller logoped, fortskred även under 2020.
Det utökade hembesöken:
•
•
•
•
•

Graviditetsvecka 35 BMM tillsammans med BVC
Nyfödd BVC tillsammans med BMM
4 månader BVC tillsammans med socialpedagog
8 månader BVC tillsammans med socialpedagog
15 månader BVC tillsammans med socialpedagog eller logoped

Vi arbetade i det utökade hembesöksprojektet projektet fram till mitt av mars då pandemin kom. Ett stort
antal hembesök gjordes och hembesöket blev en rutin för föräldrarna. Vid hembesöken medverkade
socialpedagogen. I projektet medverkade även en logoped, något som gjort att våra barn fått kontakt snabbt
och logopeden har tillsammans med föräldrarna gjort stora framsteg för barnets språkutveckling. Logopeden
har gjort hembesök och har på så sätt kunnat visa familjerna i deras egen hemmiljö hur de ska uppmuntra
och träna barnens tal. Logopeden har sett att det som hon och föräldrar gjort tillsammans har gjort stora
framsteg. Logopeden säger att det som de arbetat med på kort tid i familjen tar annars flera år att genomföra.
När barnet är 8 veckor har vi ett EPDS samtal (Edinburgh Postnatal Depression Scale) med alla mödrar
oavsett språk, om hur hon mår efter förlossningen. Graviditet, förlossning och att bilda familj innebär en stor
omställning i livet. Vid samma besök får även mamman en fråga om våld i nära relationer. Vi använder ett
frågeformulär och utefter hur mor svarar har vi möjlighet att erbjuda samtalsstöd via mödra- och
barnhälsovårdens psykolog.
I vårt uppdrag som distriktssköterskor på barnavårdscentral möter vi föräldrar med olika problematik. Vi
möter barn som far illa och gör enligt lag orosanmälningar. Samarbetet med socialförvaltningen, barn och
unga och vuxengruppen, har ökat markant det senaste året.
Barnfattigdomen i Filipstads kommun är stor och speglar sig tydligt i vårt arbete, något vi uppmärksammat
både på hembesök samt vid besök på BVC. Behovet är stor på bland annat hygienartiklar, kläder, leksaker,
barnvagnar, spjälsängar och skötbord och det är något vi förmedlar med hjälp av gåvor och insamlingar från
givmilda Filipstadsbor.
Ett stort antal barnfamiljer flyttas runt i Sverige från olika kommuner. Många familjer flyttar till Filipstad,
så kallad social dumpning. En del familjer bor här endast en kort tid, insatser som startats upp från både
kommun och region avslutas lika snabbt när barnfamiljerna åter flyttar. Vi samarbetar med
Barnavårdscentraler över hela Sverige. Att eftersöka journaler och överrapportera familjer är ett mycket
tidskrävande administrativt arbete.
Vi samarbetar med biblioteket i Filipstad och uppmuntrar föräldrar att läsa för sina barn. Vid 3 månader
lämnas ”Barnets första bok”, vid hembesöket 8 månader ges boken ”Knacka på” och ”Tittut” samt
information om biblioteket. Vid 5 år får barnen en bok från Generation Pep, ”Fiffiga kroppen” som vi
använder vid hälsosamtalet.

Vi samarbetar även med folktandvården, lämnar ut tandborstar och tandkräm samt ger information på olika
språk om kosthållning och tandvård.
2020 har varit ett annorlunda år på Familjecentralen på grund av Coronapandemin. Personalstyrkan på BVC
har varit reducerad på grund av långvarig sjukdom. Det har varit en förändrad tillgänglighet på Öppna
förskolan och hos socionomerna. Barnavårdscentralens arbete har fortsatt trots pandemin och
arbetsbelastningen har varit hög. Behov av information och stöd till föräldrar är ju det samma som innan
Covid, det arbetet har nu utförts av distriktssköterskorna på barnavårdscentralen.
I och med pandemin har hygienrutiner skärpts. Vi har förvissat oss om att alla som besökt
barnavårdscentralen varit informerade om de restriktioner som folkhälsomyndigheten förmedlat.
Förebyggande och stöd (FoS):
Socionomerna inom förebyggande och stöd har flera arbetsuppgifter som alla vävs in i Familjecentralens
arbete.
Från januari till maj hade vi två Socionomer/familjebehandlare på 100 och 80%. Från augusti har vi endast
en socionom, Sandra Rimbjer på 100 %
Socionomerna arbetar förebyggande som:
Kurator på familjecentralen. I rollen som kurator på familjecentralen bokas tider med enskilda
föräldrar som vill få stöd och råd utifrån föräldrarollen och familjelivet.
• Kurator på ungdomsmottagningen. På ungdomsmottagningen erbjuds enskilda samtal med
ungdomar, studiebesök av Filipstads åttonde klassare samt utåtriktat arbete som till exempel besök
på skolor.
• familjebehandlare på uppdrag från familjer själva. Arbetet som familjebehandlare handlar bland
annat om regler, rutiner och kommunikation. Oftast sker dessa uppdrag hemma hos familjerna i
deras reella miljö. Detta uppdrag plockades bort från socionomen i augusti när tjänsten omvandlades
från två till en.

•

Socionomerna arbetar även som:
•
•

familjebehandlare som en insats efter avslutat utredning från IFO (Individ och familjeomsorgen).
Detta uppdrag plockades bort från socionomen i augusti när tjänsten omvandlades från två till en.
en del av kommunens familjerätt där vi skriver faderskap. Detta uppdrag plockades bort från
socionomen i augusti när tjänsten omvandlades från två till en.

Socionomen medverkar vid:
•
•

•

barnhälsoteam.
familjecentralens föräldrautbildning, där inriktningen är på det sociala samspelet i familjen.
Socionomen möter de blivande föräldrarna innan förlossning samt föräldrar och barn efter
förlossning.
öppna förskolans verksamhet varje vecka dels genom varsin fast timme, dels vid fikastunder. Från
augusti har socionomen provat olika upplägg med tider inne på öppna förskolan då det varit öppet för
besökare. Socionomen har haft inplanerat två tillfällen i veckan inne på öppna förskolan med ett
tidsspann från en halvtimme upp till en timme per tillfälle.

Socialpedagog:
Socialpedagog Sara Rösvall är projektanställd på 80 %, för SKR projektet ”Ökad tillgänglighet i
barnhälsovården”.
Socialpedagogen arbetar förebyggande och främjande med föräldrastöd genom samtal.
Presenterar sig för föräldrarna under BMM-besök graviditetsvecka tjugofem. Deltar på nyföddhetsbesök på
BVC.
•
•
•
•
•
•

Gör hembesök tillsammans med BVC när barnet är fyra, åtta och femton månader. Under besöken
fokuserar socialpedagogen på familjens mående och livssituation.
Erbjuder individuella samtal till föräldrar i behov av stöd.
Följer med föräldrar till Öppna Förskolan.
Hjälper föräldrar i vardagen med ansökningar och kontakter med myndigheter.
Praktiskt stöd såsom scheman och dag och tids översikt för barnen.
Tar med föräldrar på promenader. Walk and talk.

Under pandemin har de flesta hembesöken ställts in, men familjer som uttryckt stort behov av stöd har fått
besök. Många samtal har skett via telefon. Mycket arbete har lagts ner på att skaffa fram kläder, leksaker
och annan utrustning till behövande familjer. Hade ett gott samarbete med Julhjälpen i Filipstad.
Från och med augusti 2020 började familjecoach Karin Jonsson på familjecentralen. (100 %)
Familjecoachen arbetar förebyggande med barn och unga, säkerställer att de får en trygg och meningsfull
skolgång, vardag och fritid. Uppdraget riktar sig från förskola till åk 9.
Familjecoach:
Familjecoachen arbetar vägledande och stödjande i hemmet, tillsammans med familjen. Fokus läggs på att
göra vårdnadshavarna delaktiga i förändringsarbetet och ge dem verktyg för att själva kunna påverka sin
familjesituation.
I uppdraget ingår att ha föräldrastödskursen KOMET. 1 träff/vecka a´2,5 timme i sammanlagt 11 veckor.
KOMET står för KOmmunikationMETod, och syftet är att minska konflikterna med sina barn.
Hösten 2020 fortsatte KOMET-kursen som vi fick avbryta under våren. (p.g.a. Covid 19)
Från och med mitten av november då smittspridningen återigen ökat, ställdes föräldrastödskursen in
ytterligare en gång.
Även hembesöken ställdes in. Dessa har sedan förlagts dels utomhus, dels digitalt eller via telefon.

Öppna förskolan (ÖF):
Öppettider på Öppna förskolan:
Måndagar: 9:30 - 12:30 barn 0–6 år
Tisdagar: 9:30 – 12:30 barn 0–6 år
Onsdagar: 9:30 – 12:30 Babycafé´ 0–12 månader
Torsdagar: 9:30 – 12:00 Spädbarnsmassage kurser,
Torsdagar: 13:00- 15:30 barn 0–6 år
Fredagar: 9:30 – 12:30 barn 0–6 år
Från januari till mars har vi haft två kulturtolkar, en arabisktalande och en somalisk talande. De har varit hos
oss en dag var i veckan.
Här ges möjlighet för både vuxna och barn att knyta kontakter. Det är nära till råd och stöd från våra olika
professioner. Här är barnet och leken i fokus, det ska vara roligt och stimulerande att komma hit. Vi
försöker vara en bra förebild i samtalen med föräldrarna och visa på aktiviteter man kan göra med barnen.
Det finns en föräldrahylla med böcker om barn och föräldraskap, på Biblioteket finns dessa böcker för utlån.
Här satsar vi i första hand på:
•
•
•
•
•

•

Språket genom sång, musik, rytmik, ramsor, sagor och dramatiseringar. Det finns bok-påsar som
föräldrarna kan låna hem.
Skapande verksamhet i vår fina verkstad. Stimulera och visa på olika tekniker och material.
Ordnar skogsutflykter med olika lekar. För att visa på vikten av rörelse och frisk luft ute i naturen.
Kurs i Spädbarnsmassage för föräldrar, på torsdagar 9:30 –12.
På onsdagar 9:30–12:30 har vi öppet för barn 0–12 månader, Baby-café. Det är mycket välbesökt, vi
ser ett stort behov av denna mötesplats. Här får man möjlighet att prata med oss och med andra
föräldrar, vi passar på att prata mat, den viktiga kontakten mellan föräldrar-barn och mycket annat.
BVC har sin fasta tid på öppna förskolan under Baby-café, vilket är en god service för föräldrarna
som passar på att ställa frågor. Även BVC har nytta av det eftersom de får färre samtal från oroliga
spädbarnsföräldrar.
På öppna förskolan träffar föräldrarna pedagoger, BVC-sköterskor, kuratorer och socialpedagog.

Vi erbjuder fika till självkostnadspris.
Den 16 mars stängdes Öppna Förskolan på grund av Covid-19.
•
•
•

Från 4 maj har vi genomfört barnvagnspromenader och utflykter. Vi har samlats på lekplatser och på
Kalhyttan. Vi hyrde huset uppe på Kalhyttan och var där minst en gång i veckan.
Vi har spelat in sångsamlingar och lagt ut på Facebook.
Pedagogerna har jobbat med annat under perioder, som att tillverka visir och arbeta på förskolor.

Vi hade ett provtagnings tält på vår uteplats som gjorde att vi inte kunde utnyttja vår gård eller lokal. Den 1
september togs tältet ner och vi började med Baby-café på verandan och utelek på gården för barn 0–6 år. Vi
hade max 8 föräldrar/dag och man fick anmäla sig i förväg.
•

•

Från den 28 september var vi inomhus. Vi hade skrivit en riskanalys och handlingsplan innan. Det
var ett maxantal på 8 föräldrar med barn och man fick anmäla sig i förväg via sms. Tyvärr blev det
svårt för många familjer som inte bemästrar svenska språket.
Flera föräldrar har fått hjälp av socialpedagogen och Familjecoachen att komma till oss. De har
hjälpt föräldrar att boka plats och följa med till Öppna Förskolan.

Den 16 november var vi tvungna att återigen stänga öppna förskolan på grund av ökad smittspridning.
•

Pedagogerna har varit aktiva med att lägga ut sångsamlingar/julkalender på Facebook. Detta för att
behålla kontakten med barn och föräldrar. Ett samarbete med Fritidsbanken resulterade i en
inspelning med rörelsesånger. Den finns på Filipstad.se.

SKR projekt - ”Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården”:
Bakgrunden är att regeringen och SKR beslutade om en nationell överenskommelse (i december 2017) som
syftar till en ökad jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Arbetet ska inriktas på att stötta och stärka en god
start i livet för alla barn. Den ska öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa
och tandhälsa.
I Värmland är Filipstad den kommun som har högst socioekonomisk belastning. En rapport från Rädda
Barnen visade vid projektets start att barnfattigdomen minskade i Sverige men ökade bland annat i Filipstad.
Av denna anledning beslutades om att en särskild satsning skulle riktas till Filipstad.
Här samverkar BVC-sjuksköterska med barnmorska, logoped, folktandvård och socialpedagog och
genomför utökat antal hembesök till familjerna i Filipstads kommun.
Projektet ger ökade förutsättningar i länet för barnhälsovården att utföra fler hembesök, utöver de två
hembesöken som ingår i det nationella barnhälsovårdsprogrammet (nyföddhetsbesök + 8-månaders besök).
Ökade förutsättningar ges även under projekttiden för att barnmorska kan delta vid första hembesöket till
nyfödda tillsammans med BVC-sjuksköterska. Hembesök kan också göras under graviditet av barnmorska
och BVC sjuksköterska och blir på så sätt en överlämning från mödrahälsovård till barnhälsovård.
Socialpedagogen följer med på hembesök vid fyra, åtta och femton månader.
Projektet i Filipstad har skapat stort intresse i länet och då också hos politiker och tjänstemän. Vi ser redan
tydligt en effekt av att tidig upptäckt och tidiga insatser som är anpassade efter familjens behov ger resultat.
Logopedens tidiga insatser ger resultat efter några veckor istället för upp till ett par år.
När pandemin tog fart stoppades hembesöken.
Extern samverkan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BUP
Föräldrastödsenheten
Apoteket
Barnmottagningen
Vårdcentralen
Migrationsverket
SOC, Socialsekreterarna.
Biblioteket, barnbibliotekarien
Folktandvården som har hjälp oss med information och skänker tandborstar och tandkräm.
Förskola och skola
Konsumentrådgivare
Friskvården i Värmland
Familjecoach i Filipstads Kommun (våren 2020)
Svenska kyrkan
Logoped
Fritidsbanken

Studiebesök hos oss:
•
•

4 februari var Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner på besök hos oss.
5 februari studiebesök från Barn och Fritidsprogrammet.

Marknadsföring om Familjecentralen:
•
•
•
•
•

Familjecentralens och Öppna Förskolans broschyrer delas ut på BMM, BVC, ÖF, hos Kuratorerna,
på IFO, vårdcentralen, nya vårdcentralen, BUN, övriga förskolor.
Information skrivs på Kommunens hemsida under Familjecentralen. Samordnaren ansvarar för det.
Från 1177 går en länk till hemsidan.
Familjecentralen finns på Facebook under namnet: Familjecentralen Filipstad. Aktuell information
lämnas från alla avdelningar inom Familjecentralen.
Alla elever på vårdcentralen som läser till vårdadministratörer och sjuksköterskor får information om
Familjecentralen av samordnaren. Har även informerat flera nya läkare och sjuksköterskor.

Samverkansavtal:
Vårt samverkansavtal gäller fram till 31/12–2021.
Föreningen för familjecentralernas främjande:
Vår Familjecentral är medlem i FFFF, Föreningen för familjecentralernas främjande

