
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Få saker är viktigare än relationen 
med våra barn. Starka band mellan 
barn och föräldrar är den bästa 
grunden för att växa upp till trygga 
och självständiga individer. 
Det är det ABC:s gruppträffar 
handlar om. 

 
Alla är vi experter på föräldraskap 
De flesta föräldrar kan känna igen sig i 
vardagssituationer där relationerna sätts på 
prov. Hur får vi tid till härligt umgänge med våra 
barn? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? 
Hur kan vi förebygga konflikter? En sak är säker. 
Ingen förälder är ensam om dessa funderingar. 

 
Värdefulla timmar 
ABC består av fyra gruppträffar 2,5 timme. 
Träffarna har varsitt tema och leds av utbildade 
gruppledare. Varje grupp har 10–12 deltagare. Vi 
tar del av varandras erfarenheter och av 
forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet 
hemma med våra barn. 
 
Välkommen att anmäla dig till ABC 2023 
  
Gruppledare: 
Anneli.Hogberg@hellefors.se 
Tfn: 070 453 66 42 
Anna.Thron-Bratt@hellefors.se  

 
Plats: Lärkan 3 Bergslagsvägen 13 712 30 Hällefors 
Alla träffar är mellan kl. 9.00-11.30 
Datum: 22/3, 12/4, 26/4,10/5 

Vi bjuder på fika 

INNEHÅLL 
 

Träff l - VISA KÄRLEK 
Hur gör vi för att våra nära relationer ska 
fungera? Diskussioner och enkla övningar 
kring att ha fokus på det som fungerar. 

 
 
Träff 2-VARA MED 
Hur påverkar vi varandra i det dagliga 
samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter 
med våra barn? Diskussioner och enkla 
övningar kring hur föräldrar och barn kan 
vara tillsammans. 

 
 

Träff 3 - VISA VÄGEN 
Hur kan ett lugnt föräldraskap användas? 
Hur påverkar stress föräldraskapet och hur 
kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla 
övningar kring att vara en förebild för sitt 
barn. 

 
 

Träff 4-V Ä L J A  STRIDER 
Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? 
Vilka strider behöver vi ta och vilka kan 
väljas bort? Planering framåt med fokus på 
hur ABC  
 
 

        

DET HÄR ÄR ABC - ALLA BARN I CENTRUM 
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