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Familjecentralen Symfoni
 En mötesplats för barn och föräldrar 

Skövde kommun
Telefon: 0500 - 49 80 00  •  Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se  
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde  

Besöksdress: 
Familjecentralen Symfoni (Södra Ryd) 
Västra Skogsrovägen 10 B, Skövde

Öppettider, öppen verksamhet: 
Måndag   09:00 - 12:00   0 - 6 år                        
   13.00 - 16.00   0 - 12 månader
Tisdag     09:00 - 12:00     0 - 6 år samt SFI        
   13.00 - 16.00  Unga föräldrar
Onsdag                   13.00 - 15.30  0-6 år (Varierade aktiviteter,  
     se på våra sociala medier och  
     hemsida vad som erbjuds.)
Torsdag  09:30 - 12:00   0 - 18 månader
Fredag    09:00 - 12:00      0 - 6 år

Kontakt:  
Monica Stomberg Adolfsson, Samordnare/ Förskollärare  
0500 - 49 84 39
Jennie Jakobsson, Förskollärare 
0500 - 49 82 00
Charlotta Andersson, Föräldrarådgivare/socionom  
0500 - 49 74 60
Barnhälsovården (BVC) 
0500 - 46 65 62
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Följ oss på Instagram: 
@familjecentralensymfoni

Följ oss på Facebook: 
familjecentralen symfoni

Skövde kommun i samarbete  
med Västra Götalandsregionen.



Välkommen till 
familjecentralen Symfoni!
 
Vad är en familjecentral?
En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljermed barn mellan 0 - 6 år. 
Här arbetar flera olika yrkesgrupper tillsammans för barnets och föräldrar-
nas bästa. I denna verksamhet samarbetar kommun och landsting då vi är 
samlokaliserade med BHV (barnhälsovård, tidigare BVC) i Södra Ryd.

I den öppna verksamheten kan ni komma och gå som ni vill. Du som vuxen 
ansvarar själv för ditt/dina barn. Här kan du och ditt/dina barn träffa andra 
barnfamiljer och byta erfarenheter. 

Vi har en pedagogisk verksamhet med bland annat sångstund, sagostund, 
lek och skapande. Verksamheten är kostnadsfri men det finns möjlighet att 
köpa enkelt fika och du betalar med swish. 

Råd och stöd i föräldraskapet
Detta sker enskilt eller i grupp av de olika yrkesgrupper som samverkar på 
familjecentralen.

• Pedagoger

• BHV sköterskor

• Föräldrarådgivare

• Tandsköterska

• Familjerådgivare

• BMM sköterska

• Bibliotekarie

Föräldragrupper
I samverkan med Barnmorskemottagningen (BMM) erbjuder vi föräld-
ragrupper för föräldrar som väntar sitt första barn. Tillsammans med  
BHV erbjuder vi grupper när barnet är fött. 
 

Spädbarnsmassage
Spädbarnsmassage är ett enkelt sätt för dig att med medveten 
och kärleksfull beröring stärka kontakten mellan dig och ditt barn. 
Massagen kan också lindra kolik och gasbildning hos barnet. Lämp-
lig ålder är från ungefär två månader till cirka sex månader (innan 
barnet börjar krypa). Kursen hålls av en certifierad instruktör i späd-
barnsmassage.

ICDP - Vägledande samspel
Vill du utvecklas i din föräldraroll? En mindre grupp träffas vid sex 
tillfällen på kvällstid. (ICDP, International Child Development Pro-
gramme-Programmet Vägledande samspel) 
Det ges inga tvärsäkra råd om vad du ska tänka eller hur du ska göra, 
däremot ges beskrivningar av barns naturliga behov och frågor som 
hjälper dig att fundera över hur du och ditt barn har det tillsammans. 
ICDP är grundat i modern forskning, programmet syftar till att stärka 
det positiva samspelet mellan barn och vuxna.

Anpassat föräldraskapsstöd
Vi erbjuder SFI (Svenska för invandrare) för föräldralediga samt  
föräldrastödskursen Förälder i nytt land på förälderns modersmål. 
BHV erbjuder språkligt anpassade föräldragrupper.

Tema kvällar/kurser 
Vi anordnar temakvällar/kurser efter önskemål från er föräldrar.

Unga föräldrar
Här kan ni som är under cirka 23 år träffa andra unga föräldrar.  
Du kan få stöd och råd både under graviditet och när barnet är fött.

Kojan 
Stödgrupp för barn som lever i familjer med missbruk och/eller  
psykisk ohälsa.


