
 

 

Utbildning till gruppledare i ABC, alla barn i centrum  

Gävle, hösten 2020 

  
Idag erbjuder många kommuner sina föräldrar ABC-träffar. Där får föräldrar möjlighet att 

byta erfarenhet med andra, få tips om bra verktyg och får ta del av forskning kring barns 

utveckling. Forskning som gjorts av Karolinska Institutet visar att föräldrar som deltagit i ABC 

känner sig stärkta i sitt föräldraskap vilket påverkar både barn och föräldrar positivt. ABC 

består av fyra föräldraträffar med varsitt tema och varje träff är 2,5 timme. Under träffarna 

ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat 

om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka 

relationen i familjen och hur tjat och konflikter i familjen kan minskas. Information och 

diskussion varvas med övningar och filmer. Mer information om träffarna och forskningen 

finns på www.ipsykologi.se  

ABC vänder sig till alla föräldrar som har barn 3–12 år 

 

 

Vill du utbilda dig till gruppledare? 

Utbildningen består av 4,5 kursdagar. Parallellt med gruppledarutbildningen håller 

deltagarna en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare. Anmäl dig helst till 

gruppledarutbildningen i ABC tillsammans med en kollega så att ni kan ha en föräldragrupp 

tillsammans. 

 

För att bli gruppledare i ABC bör du: 

• Arbeta med föräldrar och/eller barn, gärna inom socialtjänst, förskola, skola, eller 

inom annan verksamhet 

• Ha möjlighet att inom din tjänst erbjuda ABC föräldraträffar  

• Ha möjlighet att delta i lokala nätverksträffar, fortbildning/handledning efter avslutad 

utbildning 

http://www.ipsykologi.se/


 

Datum för utbildning i Gävle hösten 2020: 

 

Information och uppstart  måndag 7 september 13.00-16.00 

Kursdag 1   måndag 5 oktober 9.00-16.00 

Kursdag 2   måndag 19 oktober 9.00-16.00 

Kursdag 3   måndag 2 november 9.00-16.00 

Kursdag 4   måndag 16 november 9.00-16.00 

 

Kurslokal: Gävle slott, Södra Kansligatan 2, Gävle 

 

 

Alla utbildningsdagar är obligatoriska. En missad förmiddag kan tas igen genom att närvara 

på annan kurs (ev. annan ort). Vid ett missat handledningstillfälle (em) ges en 

kompletteringsuppgift. Vid mer än en dags frånvaro behöver man gå om utbildningen för att 

bli certifierad. 

Utbildningen kan komma att ställas in, alternativt senareläggas vid för få anmälningar. 

Utbildningen kostar 10 000 kr exkl. moms per deltagare.  

Kurslitteratur är Fem gånger mer kärlek (Martin Forster). 

 

Förhandsanmälningar för personer inom Gävleborgs län kan göras före 31 mars 2020, 

därefter öppnas utbildningen upp för deltagare från andra län.  

Från den 6 augusti är anmälan bindande. Anmäld person kan dock ersättas med annan 

person utan kostnad men detta måste anmälas senast 1 vecka före kursstart. 

Anmälan görs via www.suderled.se 

 

Kontakt 

Britta Röcklinger, ABC-instruktör 

Suderled AB 

britta@rocklinger.com 

0730-96 00 55 

http://www.suderled.se/
mailto:britta@rocklinger.com

