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Mikä on perhekeskus? 

Perhekeskus on kohtaamispaikka lapsiperheille. Siellä 

työskentelee monen eri ammatin edustajia yhdessä lasten ja 

vanhempien parhaaksi. Kunta ja maakäräjä tekevät yhteistyötä 

täällä. 

 
Avoin toiminta 

Avoimessa toiminnassa lapset ja vanhemmat tapaavat toisensa. 

Täällä sinä ja lapsesi voitte solmia uusia yhteyksiä. Täällä on 

pedagogista toimintaa: laulupiiri, satutuokio ja aktiivista luovaa 

toimintaa. Paljon aikaa annetaan leikille ja liikunnalle. Vanhem-

pana sinulla on mahdollisuus ostaa kahvia omakustannushintaan. 

Lapset ottavat mukaan hedelmää. Tänne tulet ja menet niin kuin 

itse haluat aukioloaikoina ja toiminta on maksutonta. 

 
Me, jotka työskentelemme avoimessa toiminnassa 

Gunilla, johtaja  Puh. 0500-49 82 00 

Monica, esikoulunopettaja  Puh. 0500-49 84 39 (Kojan) 

 
Aukioloaikamme 

Maanantai: 09.00-12.00 13.00-16.00 

Tiistai:  09.00-12.00 13.00-16.00 

Keskiviikko: 13.00-16.00  *”Nuoret vanhemmat”-ryhmä 

Torstai: 09.30-12.00  Vauvakahvila 

Perjantai: 09.00-12.00 

 

Vauvakahvila on vanhemmille joilla on alle vuoden ikäisiä lapsia. 

 

Te, jotka asutte Skövdessä, olette lämpimästi tervetulleita 

lapsesi/lapsiesi kanssa jotka ovat 0-6 vuotiaita. 

 

*”Nuoret vanhemmat” on ryhmä, jossa vähintään yksi teistä 

vanhemmista on alle 23 vuotta. 

 

 

 

Perhekeskus tekee myös yhteistyötä Ruotsin Kirkon 

tukiryhmätoiminta Kojanin kanssa, mikä on tuki lapsille ja teini-

ikäisille, jotka elävät perheissä, missä on väärinkäyttöä. 

 
Lasten terveydenhuolto 

Lasten terveydenhuollon tulee edistää lasten terveyttä, 

turvallisuutta ja kehitystä tekemällä 

 Terveystutkimuksia 

 Kehitysarvioita 

 Rokotuksia 

 Antamalla tukea ja neuvoja (yksittäisesti tai ryhmässä) 

 Terveystiedotusta 

 
Me, jotka olemme töissä lasten neuvolassa olemme 

piirisairaanhoitajia 

Helén  Ryd Puh. aika Ma-Ti 08.30-09.30, 0500-47 87 70 

Anna-Karin Ryd Puh. aika Ma-Ti 08.30-09.30, 0500-47 87 71 

Elma Stöpen Puh. aika Ma-Ti 08.30-09.30, 0500-47 87 72 

 

Meillä on vastaanotto, johon voit tilata ajan. 

 
Perhekeskus tarjoaa myös 

 Säännöllistä tiedotusta, tukea ja neuvoja kätilöltä, perheen 

neuvonantajalta ja lasten psykologilta 

 Teemailtoja 

 Vanhempainryhmiä 

 Vanhempainkoulutusta 

 Yhteisiä retkiä 

 Käytettyjen vaatteiden myyntiä  

 

Käy mielellään kotisivullamme www.skovde.se, sosiaalinen tuki 

(socialt stöd) ja katso uutisia ja muutoksia aukioloaikojen 

suhteen.  

http://www.skovde.se/

