BiFF - Barn i Föräldrars Fokus
– ett sätt att hjälpa ditt barn när du befinner
dig i en familjerättslig konflikt
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facebook.com/Norrkopingskommun

Barn i Föräldrars Fokus
Barn i Föräldrars Fokus är en gratis utbildning som ger dig som förälder
både kunskap och möjlighet att utveckla egna redskap som kan leda till
att situationer du hamnar i med ditt barn, blir mer lätthanterliga och
begripliga för dig och ditt barn.
Utbildningen riktar sig till föräldrar som har svårt att komma överens
kring barns vårdnad, boende och umgänge. Under utbildningen träffar du
föräldrar i liknande situation och får möjlighet att diskutera och ta del
av kunskap om hur barn reagerar vid en separation och hur konflikter
mellan föräldrar påverkar barnet.
Vid tre tillfällen skapas utrymme för dig att diskutera vad du kan göra
för att underlätta för ditt barn i den konflikt ni som föräldrar befinner
er i. Samtalen förs i grupp och handlar bland annat om barnets behov,
anknytningsteorin, kommunikation samt barns rättigheter i enlighet
med FN:s barnkonvention.
Syftet med grupperna är att du som förälder ska få hjälp med att synliggöra
ditt barns behov och situation genom att ställa dig frågan: Vad kan jag
som förälder göra för att underlätta för mitt barn?
På www.norrkoping.se kan du söka efter BiFF och hitta kommande
utbildningstillfällen.
Nästa kurs startar den:...................
”Finns det något ställe som min pappa kan vända sig till och få råd så han
kan byta idéer med någon, istället för med mig?”
”Jag minns också stunden mina föräldrar berättade. Hemskt. Men det
känns bra nu, mina föräldrar har alltid varit öppna och pratat om saker så
det gör det lättare.”

Vad kan jag som förälder göra för att underlätta
för mitt barn?
BiFF - Barn i Föräldrars Fokus
Syftet med BiFF är att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad,
boende och umgänge. Målgruppen är föräldrar som är i konflikt vad gäller
vårdnad, boende och umgänge.
Vi utgår ifrån:
• Ett barnperspektiv
• Barnets rättigheter
• Kunskap
• Egna reflektioner
• Tips

”Jag tänker på det hela tiden och det känns så mycket bättre. Jag tror det
syns, fast det är ingen som har sagt något.”
”Mina föräldrar är skilda och det är mycket svårt. Jag vågar inte prata
med dem. Vad ska jag göra?”
För mer information och anmälan kontakta:
Björn Hultén tfn: 073-020 23 02
bjorn.hulten@norrkoping.se
Berit Hultström tfn: 072-598 66 84
berit.hultstrom@norrkoping.se

SOCIALKONTORET
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus,
alltid med barns bästa i första hand. Det ska vara lätt att få hjälp.
Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på
rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra
till en positiv förändring för denne.
Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som
bor i Norrköping.

SOCIALKONTORET

Postadress: Socialkontoret, Enhetens eller
handläggarens namn, 601 81 Norrköping
Besöksadress: Repslagaregatan 12, Norrköping
www.norrkoping.se

