
Vad är Familjehuset Trädet?
Familjehuset Trädet är en familje-
central som drivs av Göteborgs 
Stad och Västra Götalandsregio-
nen. Familjehuset Trädet vänder 
sig till alla gravida och familjer 
med barn 0-6 år.

Det unika med Familjehuset Trä-
det är att vi genom samarbete ger 
dig en mångsidig service på ett 
enkelt och lättillgängligt sätt, allt 
under ett och samma tak!
Tanken med att samla de olika verk-
samheterna i Familjehuset Trädet 
är också att ge bästa möjliga stöd 
till barnfamiljer, uppmuntra till 
ett jämställt föräldraskap och ha 
ett tydligt barnperspektiv. 
All kontakt är frivillig och kost-
nadsfri.
Tillsammans arbetar vi under tyst-
nadsplikt.

Barnmorskemottagningen
Vi barnmorskor erbjuder mödra-
hälsovård, förberedelse för för-
äldraskapet, graviditetstester, 
cellprovstagning och preventiv-
medelsrådgivning. 

Barnavårdscentralen
Vi som arbetar här är sjuksköters-
kor med specialistutbildning och 
vi erbjuder bland annat hälso- och 
utvecklingskontroller för ditt barn 
och stöd i din föräldraroll.

Öppna förskolan
Sjunga, gunga, leka, umgås, det 
och mycket mer kan du göra till-
sammans med ditt barn, på öppna 
förskolan.
I en hemtrevlig pedagogisk lek-
miljö finns det möjlighet att träf-
fa andra barnfamiljer och delta i 
sångstund som vi har varje dag .
På öppna förkolan i Familjehuset 
Trädet arbetar två pedagoger.

Social rådgivning/kurator
Frågorna man ställs inför i varda-
gen är många och ibland kan det 
vara skönt att prata med någon 
utanför familjen. 
Vi kan ge dig råd och stöd i såväl 
små som stora bekymmer.
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