BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Tel: 116 111
www.bris.se
Alla under 18 år kan ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen
om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer
och det syns inte på någon telefonräkning.
Kyrkis
För föräldrar och barn upp till 6 år, fika, sång, lek och gemenskap.
Fredagar kl. 9.30-12, församlingsgården i Hammarstrand.
www.svenskakyrkan.se/ragunda
Arr. Ragunda församling, tel. 0696-106 15. Församlingen har även
aktiviteter för barn i skolåldern, se hemsidan för mer information.

Föräldrar
gör
skillnad!

Lärkorna i Bispgården
Sång, fika och gemenskap onsdagar i Fors Sockenstuga.
Kl. 14.15-15.00 klass F-1
Kl. 15.15-16 klass 2-3
Kontaktperson: Lennart Dahlström tel. 0696-300 66
www.svenskakyrkan.se/ifors
Information om fritidsaktiviteter och föreningar
Besök www.ragunda.se/kultur-och-fritid eller
kontakta Kundcenter på tel. 0696-68 20 00

Att vara förälder eller vårdnadshavare är precis som i Askungen
alldeles, alldeles underbart, men också påfrestande, stressande och
osäkert emellanåt - och du är långt ifrån ensam att känna så!
Barn och unga behöver trygga uppväxtvillkor och du som förälder/
vårdnadshavare kan ge dem det men det är viktigt att som förälder
känna sig trygg och tro på sig själv och att känna gemenskap med
andra föräldrar. Föräldrarnas roll är lika viktig för spädbarn som för
ungdomar – på olika sätt.
Här är en folder med information om vad olika aktörer i kommunen
erbjuder dig som förälder, sitt/dina barn eller er alla tillsammans för
att ni alla ska må så bra som möjligt tillsammans!

Familjecentral
Kundcenter tel.0696-68 20 00. www.ragunda.se/familjecentralen
För föräldrar och barn 0-6 år. Här arbetar förskollärare, vi leker, fikar, pratar
och har tematräffar.
Hammarstrand: tisdagar kl.9.30-12.30, Nyvik.
Bispgården: torsdagar kl.9.30-12.30, Järåskolans Fritids.
Stugun: måndagar jämna veckor kl.9.00-12.00, i f.d. Hälsocentralens lokaler
Spädbarnsmassage
Anmälan till Tel. 070-603 09 05 eller foraldrarskapsstod@ragunda.se
Alla barn i centrum
Föräldraskaps träff (4 ggr) för dig som har barn i åldern 3-12 år.
Syftet är att bidra till barns positiva utveckling och stärka familjebanden.
Vi har grupper både i Bispgården, Hammarstrand och Stugun.
Ni är välkomna att delta på vilken ort ni vill. Träffarna är kostnadsfria.
Anmälan görs till: foraldrarskapsstod@ragunda.se eller tel. 070-6030950
susanne.k.engstrom@svenskakyrkan.se eller tel. 070-3783462
www.ipsykologi.se
Barnhälsovård (BVC) www.1177.se
För familjer med barn 0-6 år.
BVC Hammarstrand (Bölevägen 5)
Besökstid måndag eftermiddag, tisdag och torsdag heldag.
Telefontid: tisdag och torsdag kl. 8.15-9.00. Tel. 0696-68 25 22
För bokning/rådgivning övriga tider kontakta Hammarstrands Hälsocentral
Tel. 0696-68 25 02 eller prata in på röstbrevlåda.
BVC Bispgården (Forsvägen 37)
Telefonen öppen må, ti, to, fre kl.11.15-12.00. Tel. 0696-68 12 58
BVC Stugun (Hansåkervägen 1)
Bokning/kontakt via mobil/sms. Tel. 070-258 49 28
Se även www.1177.se
Z-modellen/vägledande samspel
Grupverksamhet för nyblivna föräldrar via BVC och familjecentralen

Elevhälsan
Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)
www.ragunda.se/elevhälsa
För familjer med barn i förskoleklass och grundskola.
Här finns skolsköterska, kurator och specialpedagog som erbjuder
medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens.
Individ- och familjeomsorgen (socialtjänst)
Kontakta Kundcenter tel. 0696-68 20 00.
Socialpsykiatri i Ragunda
Tel. 0696-68 20 00 (Kundcenter)
Erbjuder samtalsstöd och psykosocial behandling för att hantera sjukdom
och livsstilsfaktorer, återgå från psykisk ohälsa och förmedlar hopp och
inspiration till personlig utveckling i samverkan med övriga verksamheter
inom kommun och landsting.
Familjerådgivningen
Tel. 063-15 02 50
www.ragunda.se/familjerådgivning
Ger bland annat råd och stöd gällande relationer, vårdnad, bostad och
umgänge.
Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP)
Tel. 063-15 40 10
www.1177.se

Våld i nära relationer - Centrum mot våld
För dig som blivit utsatt för våld i en nära relation, det vill säga att
våldsutövaren är någon som man har eller har haft ett förhållande med.
Det kan också handla om hedersrelaterat våld. För mer information se:
www.ragunda.se/omsorg-och-stod/vald-i-nara-relationer
Rädda Barnen
www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder
För alla föräldrar med små eller stora problem rörande barn
och föräldraskap.

