
 

 

 

Stöd till föräldrar och barn 
I årets utskick till alla föräldrar i Varberg så bifogar vi också information om olika stödinsatser som 
kommunen erbjuder föräldrar och barn i Varbergs kommun. Att arbeta för ungdomars och barns hälsa 
är ett prioriterat område för Varbergs kommun. 

Barn, unga och familjer kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand, då finns bland 
annat stöd att få från Varbergs omsorg. Varbergs Omsorg är en del av Varbergs kommun som erbjuder 
kostadsfritt stöd till barn, ungdomar och familjer. Du kan till exempel få stöd i föräldrarollen i våra 
föräldrautbildningar och vi har också barn- och tonårsverksamhet samt ungdomsrådgivning. Vi finns 
till för dig. Alla verksamheterna lyder under sekretesslagen. 
 
Föräldrautbildningar 

Att vara förälder innebär både glädje men även oro. Frågor och bekymmer är en del i föräldraskapet. I 
våra utbildningar kan du få ”verktyg” i ditt föräldraskap. Du kan få ökad insikt om barns och 
ungdomars behov samt möjlighet att diskutera olika förhållningssätt i föräldrarollen. Vi erbjuder 
föräldrautbildningar med olika inriktningar. Kurser startar kontinuerligt.  

Aktiva småbarnsföräldrar vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 1 – 4 år. Upplagd på 5 
tillfällen á 2 timmar per gång. 

• Aktivt föräldraskap vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 4 – 12 år. Upplagd på 6 
tillfällen á 2 timmar per gång. 

• Ledarskapsträning för tonårsföräldrar vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 13 – 19 
år. Upplagd på 9 tillfällen á 2 timmar per gång. 

• Barn i föräldrars fokus BIFF är en kurs för separerade föräldrar med fokus på hur barn 
påverkas när föräldrar har svårt att samarbeta och hur man som förälder kan stötta sitt barn. 
Du träffar mammor respektive pappor i liknande situation och ges möjlighet att diskutera och 
ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation. Upplagd på 3 tillfällen á 2 
timmar per gång.  

Kontakt: 
Familjeresurs 
Telefon: 0340-69 71 36  

E-post: familjeresurs@varberg.se 
 
 

 

 



 

 

 

Barn och tonårs-verksamheten 

Barn & Tonårsverksamheten (B & T) vänder sig till barn och tonåringar 6-19 år som 

• växer upp i en missbruksmiljö (BIM),  
• växer upp i en psykiskt ohälsosam miljö (BIP),  
• bevittnat våld i hemmet (BIV),  
• Har separerade föräldrar med konflikter/samarbetssvårigheter (Skilda Världar)  

Vid behov erbjuds även enskilda samtal. Grupperna är åldersindelade och träffas en gång/vecka, ca 16 
gånger. Gruppträffarna ger barn och ungdomar regelbundenhet, rutiner och en möjlighet att uttrycka 
sin verklighet och sina känslor. Byggstenarna på träffarna är lek, rollspel, kunskap och samtal.  

Kontakt: 
Telefon: 0340-15 221  
E-post: barnochtonar@varberg.se 

 
Ungdomsrådgivningen 

Ungdomsrådgivningen erbjuder råd och stöd för ungdomar upp till 25 år och deras anhöriga i frågor 
som rör alkohol eller droger.  Vi arbetar utifrån samtal med dig och dina närmaste. Vi tittar 
tillsammans på din livssituation och försöker hitta vägar till ett gott liv utan missbruk av alkohol 
och/eller droger. Vi kan även ge vägledning om du behöver slussas vidare till behandling. 

Kontakt: 
Telefon: 0340-884 98 eller 0340-883 78  
E-post: ungdomsradgivningen@varberg.se 

 

 


