Kontaktinformation
Familjecentralen Symfoni
Timmervägen 27
541 64 Skövde

Följ oss på Facebook!
facebook/familjecentralen symfoni

Information och aktuella öppettider finns på skovde.se/symfoni
Öppen verksamhet:
Måndag
09:00 - 12:00 0-6 år
Tisdag		
09:00 - 12:00 0-6 år
Onsdag		
-			
Torsdag
09:30 - 12:00 0-1 år
Fredag		
09:00 - 12:00 0-6 år

13:00 - 16:00 0-1 år
13:00 - 16:00 0-6 år
13:00 - 16:00 Unga föräldrar*

* Unga föräldrar - minst en av föräldrarna är under 23 år.

Samordnare - Gunilla Mujagic		
Telefon 0500 - 49 82 00
Förskollärare - Monica Stomberg - Adolfsson Telefon 0500 - 49 84 39 (Kojan)
Barnhälsovården (BVC):
På BVC behöver du boka tid innan du kommer på besök.
Vi har tolk när det behövs.
Telefontid Distriktssköterska Mån - Tor 08:30 - 09:30
Telefon 0500 - 47 87 70
		
Telefon 0500 - 47 87 71
Telefon 0500 - 47 87 72

Skövde kommun i samarbete
med Västra Götalandsregionen.

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

Familjecentralen
FamiljecentralenSymfoni
Symfoni
En mötesplats för barn och föräldrar

Vad är en familjecentral?
En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Hit är alla
som bor i Skövde varmt välkomna tillsammans med sina barn,
mellan 0-6 år.
Vi som arbetar här har olika yrken och arbetar för barnens och
föräldrarnas bästa. Familjecentralen är ett samarbete mellan
kommun och landsting.

Barnhälsovården (BVC)
Barnhälsovården ska främja barnens hälsa, trygghet och
utveckling genom:
•

Hälsoundersökningar

•

Utvecklingsbedömningar

Öppen verksamhet
I den öppna verksamheten träffas barn och föräldrar så här kan
du och ditt barn träffa nya människor. Vi har en pedagogisk
verksamhet med bland annat sångsamling, sagostund och aktivt
skapande. Mycket tid ges till lek och rörelse. Du som förälder kan
köpa enkelt fika billigt och barnen kan ha med sig frukt.

•

Vaccinationer

•

Stöd och råd (individuellt eller i grupp)

•

Hälsoupplysning

Hit kommer ni och går som ni vill under öppettiderna och
verksamheten är gratis.

På familjecentralen finns också:
•

Regelbunden information, stöd och råd av familjerådgivare
och tandsköterska

•

Barnmorskor och bibliotekarie representerade i verksamheten

•

Temakvällar

•

Föräldragrupper

•

Föräldrautbildningar

•

Vägledningsgrupper i ICDP/vägledande samspel

•

Gemensamma utflykter

Kojan
Familjecentralen och Svenska kyrkan samarbetar med Kojan.
Grupper för stöd till barn som lever i familjer med missbruk/
psykisk ohälsa.

