
Fagsenterfor barn og unge gir råd og
veiledning til barn, ungdom (0-18 år) og
foreldre som har behov for støtte og
oppfølging. Tilbudet er gratis.

Telefon
23 47 93 47

E-post
fagsenter@bal.oslo.kommune.no

Besøksadresse
Jerikoveien 20, 1067 OSLO
Vi holder til i 3. etasje.

Når kan du ta kontaktmed oss?

• For informasjon om våre tilbud og
påmelding til grupper- og kurs.

• Når du er bekymret for barnet eller
ungdommens utvikling.

• Når barn eller ungdommen uttrykker
eller viser at det har det vanskelig.

• Når du opplever ulike utfordringer
med å være forelder.

• Når du trenger hjelp til å komme i
kontakt med andre tjenester.

GRATISFORELDREKURS
høsten 2021

Fagsenterfor barn og unge arrangerer ulike kurs og
grupper på flere språk, tilpasset ulike familier og
tidspunkt. Les mer om tilbudene i denne brosjyren.

Bydel Alna



"Det var så god stemning i gruppen, og alle
støttethverandre."

"Jeghar utvikletmeg selv og barna har fått en
annen pappa."

"Barna trives bedre med meg nå som jeg deltar
mer i hverdagenderes."

"Jeggikk i gruppe sammen med en annen mamma
fra klassen, og dette ble vår pause i hverdagen."

"Veilederne hadde mye kunnskap og erfaring."

Sitater fra foreldre som har deltatt tidligere:

ULIKE KURSOG GRUPPER:

ICDP står for international child
development program, og er en
internasjonalt anerkjent modell for
foreldregruppersom passer alle
foreldre.
6.september kl 10 starter en
ICDP-gruppe på urdu. Ta kontaktmed
Jamil på tlf. 47 803 431 for mer
informasjon.

Flere ICDP-grupper planleggesmed
oppstart senere i høst.

TIBIR står for tidlig innsats for barn i
risiko, og er beregnet for foreldresom
opplever utfordringermed barna.
10.september kl. 10 starter et TIBIR-
kurs på somali. Ta kontaktmed Suad
på tlf. 95 768 168 for mer informasjon.

COS står for circle of security og er et
kurs med fokus på å forstå bedre
hvilke behov barnet ditt har.
22.september kl. 14 starter en COS-
gruppe på norsk. Ta kontaktmed
Kjersti tlf. 90 417 628 for mer
informasjon.

PMTO står for parent management
training oregon, og er et kurs for
foreldresom opplever utfordringer i
samarbeid med barnet.
7.september kl. 17 starter en
foreldreveiledningsgruppeetter PMTO-
modellen. KontaktTaina tlf. 90 367
294 for mer informasjon.

Foreldreveiledningsgruppefor deg
med ungdom (10-18 år) med autisme
har oppstart 13.oktober kl. 9.30.
KontaktDijana tlf. 94 005 157.

Hva er en foreldregruppe?
En foreldregruppebestår av 4-12
foreldreog ledes av 2 veiledere. I
gruppen deler foreldreneerfaringer og
lærer både av hverandre og av
veilederne.
I tilbudene som kalles kurs har
veilederne mer informasjon og tips.
Grupper og kurs foregåren fast dag i
uka, og varer fra 8 til 12 uker.
Tilbudet er gratis.
-------------------------------------------------
I tillegg til foreldretilbudtilbyr
Fagsenteretogså individuell veiledning,
og har også et eget gruppetilbud for
barn som pårørende. Gruppen er for
barn med søsken eller foreldremed
spesielle behov eller sykdom, og har
oppstart 9.september kl. 15:30. Ta
kontaktmed Line på tlf. 41 329 753.
-------------------------------------------------

Tagjerne direkte kontakt for mer
informasjon om foreldrestøttende
tilbud!
Fagsenter for barn og unge
tlf. 23 47 93 47
eller Laila tlf. 911 29 530

Trykkpå QR-koden for å
(uforpliktende)melde din interesse for
gruppe/kurs:

Stamp


