
Anmälan och kontakt

Intresseanmälan till ICDP kan ske via telefon eller webben.

Gunilla Mujagic  Telefon 0500 – 49 82 00 
Monica Stomberg-Adolfsson Telefon 0500 – 49 84 39

Kursstarter sker fortlöpande, men företrädesvis i början av  
varje termin. Eftersom intresset är stort är det bra att anmäla  
sig i god tid. Deltagandet är kostnadsfritt för dig som bor i  
Skövde kommun, fika ingår.

Mer information på skovde.se/ICDP

 ICDP är en modell för samspel som används  
 av föräldrar och vägledare i hela världen.

ICDP - Vägledande samspel
Föräldraträffar för föräldrar till barn mellan 0-6 år

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  



ICDP - Vägledande samspel
På familjecentralen Symfoni finns det möjlighet att delta i 
vägledningsgrupper för föräldrar. Vi utgår från ett samspels 
program som heter ICDP - Vägledande samspel. Gruppen 
består av ca 8 föräldrar och 2 utbildade ICDP vägledare som 
träffas vid 6 tillfällen på kvällstid samt en återträff.

Familjerådgivaren är socionom med vidare-
utbildning i psykoterapi, inriktad på samlevnad.

Vi har särskild sträng sekretess och du kan vara 
anonym om du vill.

Ett besök  på familjcecentralen kostar 100 kr.  
 
Vi bokar tolk när det behövs.

Vad är vägledande samspel?

Vägledande samspel är ett förhållningssätt som har som 
mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan 
vuxna och barn. Det är hälsofrämjande och grundar sig på 
vad som gynnar barns växande och lärande. Programmet 
är uppbyggt kring åtta samspelsteman som bygger på 
forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga 
kommunikationens betydelse för utvecklingen. Det är i den 
vardagliga samvaron som det viktigaste samspelet sker.
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Gruppträffarna utgår från tre dialoger med åtta teman.

Din medverkan kommer att vara en tillgång i gruppen då 
vi kommer att byta erfarenheter och prata om vardagliga 
situationer och om hur det är att vara förälder idag. Vår 
förhoppning är att du ska öka din medvetenhet i mötet med 
ditt/dina barn och fokus kommer att ligga på att förstärka 
det som är bra och fungerar.

Den  
meningsskapande  

dialogen

Den  
känslomässiga  

dialogen

Den  
reglerande  

dialogen

1. Visa intresse och att du tycker om
2. Följa den andres initiativ
3. En nära dialog
4. Ge erkännande

5. Gemensamt fokus
6. Ge mening genom entusiasm
7. Utvidga och förklara

8a. Planläggning steg för steg
8b. Graderat stöd
8c. Rummet
8d. Positiv gränssättning


