Familjecentralen Fyren
En mötesplats för barn och föräldrar

Välkommen in!

Familjecentralen Fyren
En mötesplats för barn
och föräldrar i Sotenäs
På familjecentralen finns;
»» Barnavårdcentral (BVC)
»» Öppen förskola
»» Föräldrastöd
Familjecentralen drivs gemensamt
av Sotenäs kommun, NärhälsanVårdcentralen Kungshamn och
Sotenäs Vårdcentral
Familjecentralen vänder sig till
blivande och nyblivna föräldrar och
barn. Här finns BVC, öppen förskola, mödra- och barnhälsovårdspsykolog och familjebehandlare. Ett
nära samarbete finns med barnmorskemottagningen i Kungshamn.

Familjecentralen ger föräldrar och
barn en möjlighet att träffas och
lära känna varandra. Det ska vara
lätt att få råd och stöd av personalen och det ska finnas möjlighet
att vara med och påverka vad som
händer på familjecentralen.
Här arbetar BVC-sköterska, förskollärare, familjebehandlare och
förskolans specialpedagog.
Välkommen till Familjecentralen
Skolgatan 1, 456 61 Hunnebostrand
0523-66 47 55, 070-5645666
e-post:familjecentralen@sotenas.se

Syftet med verksamheten är att
utifrån hela familjens livssituation
främja en god hälsa hos barn och
deras föräldrar. Familjecentralen
har som mål att vara en stabil och
trygg mötesplats för föräldrar och
barn i åldrarna 0-6 år.

Familjecentralen i Sotenäs drivs gemensamt av Sotenäs kommun,
Närhälsan Vårdcentralen Kungshamn, Närhälsan Sotenäs barnmorskemottagning och Sotenäs Vårdcentral.

Öppen förskola
Till den öppna förskoleverksamheten är alla barn 0-6 år välkomna
tillsammans med förälder eller
annan vuxen. Här kan barnen leka,
läsa, måla, sjunga och träffa andra
barn och vuxna. Möjlighet finns
också att köpa fika till självkostnadspris.
Vi har öppet:
måndag.........................13.00-16:00
torsdag, babycafé.......... 9:00-12:00
fredag............................ 9:00-12:00
Föräldrastöd
Vi kan erbjuda föräldrastöd i grupp
eller enskilt utifrån föräldrars olika
intressen och behov. Här finns
bland annat möjlighet att delta i
familjeförskola, föräldrautbildning

eller tematräffar. Du kanske har
frågor om barns utveckling eller
föräldraskap? Kontakta oss!
I den öppna förskolan och med
föräldrastöd arbetar förskollärare
Anette Ekström, och familjebehandlare. I verksamheten finns
också förskolans specialpedagog
Marianne Grundén. Vi nås på telefon: 0523-66 47 55 eller på mobilnr
070-564 56 66
Övrig verksamhet
För information om övrig verksamhet och aktuella aktiviteter se kommunens hemsida: www.sotenas.se
eller följ oss på facebook / Familjecentralen Fyren.

Barnhälsovården

Barnmorskemottagning

Vi arbetar med:

Barnmorskemottagningen finns på
Vårdcentralen i Kungshamn.

»» hälsoundersökningar barn 0-6 år
»» hembesök
»» vaccinationer
»» föräldragrupper
»» råd och stöd

BVC på Vårdcentralen
Kungshamn

måndag - torsdag...........8.00-16.30
endast bokade besök
måndag drop in 13.00-15.00
Här arbetar:
Åsa

010-441 66 50...

BVC på Sotenäs Vårdcentral

tisdag..............................8.00-17.00
torsdag...........................8.00-17.00
fredag............................ 8.00-12.00
fred drop in 9.00-10.00
Här arbetar:
Elsa och Jennie ..........0523-199 76

Vi arbetar med:

»» grupper för blivande föräldrar
»» hälsovård till dig som är gravid
»» rådgivning om preventivmedel

måndag ............................8.00-16.00
onsdag............................8.00-16.00
torsdag...........................8.00-16.00
Här arbetar:
Hanna

010-441 66 55

Telefontid:
måndag,onsdag,torsdag 11-12
Psykolog
Mödra- & barnhälsovårdspsykolog
Lisa Carlsson
070-0205911
Förskolans
specialpedagog
Marianne Grundén 0523-664737

