Askim, Frölunda och Högsbo

Föräldraguide
Tips på aktiviteter för barn och unga
och stöd i din roll som förälder.

goteborg.se

Du är viktig!
Som förälder är du viktig i ditt barns liv. Du
är den fasta punkten samtidigt som du visar
barnet hur världen fungerar. Med den här
guiden vill vi underlätta för dig att hitta till de
aktiviteter och platser som finns i närområdet
kring Askim, Frölunda och Högsbo både för
ditt barn och för er tillsammans.
I guiden hittar du också stöd som går att
få om du, ditt barn eller ni som familj skulle
behöva det.
Här hittar du sådant som kommunen står
bakom, men givetvis finns det många andra
aktiviteter att välja på i stadsdelen.
Jag hoppas att du ska ha nytta av
föräldraguiden!
Tina Eide
Stadsdelsdirektör,
Göteborgs Stad Askim, Frölunda och Högsbo
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Uppleva och göra

Uppleva och göra
Vill du träffa andra föräldrar? Eller vill du att ditt barn eller
din tonåring ska få träffa andra i sin egen ålder eller med
liknande intressen? Kanske vill du göra något tillsammans
med ditt barn? Här hittar du exempel på platser att åka till
och saker att göra för dig och ditt barn.
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Gratis !
”Gratis!” betyder att många
av aktiviteterna är gratis att
vara med i.
Det kan finnas aktiviteter
som kostar pengar, fråga
personalen så berättar de.

När du ser dessa två symblerna i programmet
betyder det att verksamheten finns på
Facebook och/eller Instagram.

6

Uppleva och göra – lekplatser

Lekplatser
Närområdet har många lekplatser som du kan hitta på
goteborg.se under Hitta lekplatser eller så kan du ladda
ned Göteborgs Stads app Lekplatsen Göteborg. Finns i
App Store och Google Play samt på lekplatsappen.se.

Positivet i
Positivparken
Alla åldrar
Gratis !
Positivet är en bemannad mötes
plats i Positivparken nära Frölunda
torg. Här kan ditt barn låna lek
saker och vara med i olika lekar och
aktiviteter som alla är gratis. Här
kan du grilla på de öppna grillplat
serna, låna toaletten eller komma in
i värmestugan med din medhavda
matsäck.

Det finns även kaffe, te, korv med
mera att köpa till självkostnadspris.
Öppettider: alla dagar i veckan
Telefon: 031-366 04 80
Hållplats: Positivgatan eller
Frölunda torg
Adress: Positivgatan 7
Västra Frölunda
Webbplats: goteborg.se/positivet
E-post: positivet@afh.goteborg.se
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Uppleva och göra – fritidsklubbar och fritidsgårdar

Fritidsgårdar
Gratis !

Stadsdelen har fritidsverksamhet efter skolan samt på
kvällar, helger och skollov. I fritidsverksamheten ingår
olika mötesplatser som riktar sig till olika åldersgrupper
från 10 år och uppåt.
I fritidsverksamheten finns det alltid personal som arbetar
för att låta besökarna bestämma vad som ska hända, det
vill säga vilka aktiviteter och utflykter man gör.
På respektive fritidsverksamhets Facebooksida hittar du öppettider
och aktiviteter för olika åldrar, samt på sidan: Lov och fritidsverksamhet
Askim, Frolunda och Hogsbo

Lindens
fritidsverksamhet
10–12 år
Linden är en del av Positivparken
och en mötesplats för barn och
unga. Där kan ditt barn göra läxor,
träffa vänner, spela tv-spel, pyssla,
spela fotboll, göra parkour eller
andra idrotter.
Här finns mellanmål att köpa.
Telefon: 031-366 04 83
Adress: Positivgatan 5
Västra Frölunda
E-post: linden@afh.goteborg.se
Hållplats: Positivgatan eller
Frölunda Torg
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Uppleva och göra – fritidsklubbar och fritidsgårdar

Pilens
fritidsverksamhet
10–16 år
Pilen är ungdomarnas mötespunkt
i Askim. Här kan de träffas och ha
roligt, lyssna på musik, se på film,
repa, anordna disco eller skapa en
grupp som sedan reser någonstans
tillsammans.
Adress: Askims Pilegårdsväg 25
Askim

öppen mötesplats med personal
från Kulturskolan och fritidsverk
samheten.
Telefon: 031-366 34 80
Adress: Askims Pilegårdsväg 25
E-post: kulturpilen@afh.goteborg.se

Axelhusets
fritidsverksamhet

E-post: pilen@afh.goteborg.se

10–16 år

Telefon: 031-366 34 80

Vissa eftermiddagarna kan barn
och unga delta i generationsöver
skridande aktiviteter.
På torsdagar är fritidsgården öppen
på kvällen. Ungdomar planerar och
leder verksamheten.
Olika gruppverksamheter startas
efter önskemål.

Hållplats: Pilegården

Kulturpilen
Årskurs 4–6
Hit kan du komma efter skolan
för att umgås och pröva på olika
kreativa aktiviteter. Allt är gratis
och ingen föranmälan krävs. Under
veckan har vi olika teman men du
får gärna komma med idéer och
förslag på vad du vill hitta på.
I gymnastiksalen finns möjlighet att
spela innebandy, biljard och andra
bollsporter. Ditt barn kan vara med
och leda aktiviteter för andra barn.
Kulturpilen är ett projekt och en

Telefon: 031-366 04 88
Adress: Axel Dahlströms torg 3
Göteborg
E-post: axelhuset.fritid@afh.
goteborg.se
Hållplats: Axel Dahlströms torg
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Uppleva och göra – fritidsklubbar och fritidsgårdar

Ungdomens hus
1200 kvadrat
13–20 år
Ungdomens hus 1200 kvadrat
är en mötesplats för ungdomar i
Göteborg. Här är det din ungdoms
idéer som styr vad som ska hända
och vilka kurser som ska ordnas.
Erfaren personal hjälper förstås till.
Det kan handla om allt ifrån att åka
i väg på ungdomsbyte eller driva
klubbar i huset till att ordna konserter
eller sy och designa olika saker.
På Ungdomens hus respekterar vi
varandra så att alla ska känna sig
välkomna. Här finns flera aktiva för
eningar. Är din ungdom intresserad
av att starta en ungdomsförening?
Personalen hjälper gärna till!
Adress: Mandolingatan 47
Västra Frölunda
E-post: 1200kvadrat@afh.
goteborg.se
Webbadress: goteborg.se/
ungdomenshus
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Unga påverkar
10–16 år
Vill din ungdom gå en ledarskaps
utbildning eller lära sig om mänskliga
rättigheter? Är ditt barn intresserad
av att planera och genomföra ett
arrangemang, skapa fritidsaktivi
teter, påverka politiken eller träffa
andra unga och prata om viktiga
saker? Kontakta ungdomskonsu
lenterna, de hjälper till.
”Unga påverkar” är ett sätt att ge
din ungdom mer makt över sitt
eget liv, sin fritid och sin framtid.
E-post: ungdomskonsulenter@afh.
goteborg.se

Uppleva och göra – kultur för alla

Kultur för alla
Frölunda kulturhus
Alla åldrar
Gratis !
På Frölunda kulturhus kan du och
ditt barn lyssna på musik, se på
barnteater, gå på bio, se dansföre
ställningar och magi eller testa
nycirkus.
I den öppna ateljén kan ni prova
på måleri för olika åldrar. Här finns
också öppna verkstäder med olika
teman och slöjdarsöndag.
På kulturhuset kan ni se stora och
små konstutställningar som ibland
är särskilt för barn.
På sommaren kan du och ditt barn
vara med i allt roligt som kultur
huset anordnar ute i Positivparken. In
formation om kulturhusets öppettider
och program hittar du på goteborg.
se/frolundakulturhus
Telefon reception: 031-366 27 20
Adress: Valthornsgatan 13
Västra Frölunda

Axelhuset
Alla åldrar
Gratis !
Axelhuset är en trivsam mötesplats
för alla åldrar och ligger på Axel
Dahlströms torg. I Axelhuset finns
Högsbo bibliotek, fritidsklubben
Axel och öppna förskolan Axel.
Här kan du och ditt barn koppla av
i loungen, ta med barnmaten och
värm i mikron. Du kan också vara
med på olika kurser eller kreativ
verkstad, hyra samlingslokaler för
kalas, boka rocklokal, lyssna på föredrag, uppleva utställningar, gå på
barnteater och mycket annat roligt
som du också själv kan vara med
och arrangera.
Öppettider och annan information
hittar du på goteborg.se/axelhuset
Telefon: 031-366 04 79
Adress: Axel Dahlströms torg 3
Göteborg
E-post:
axelhuset.fritid@afh.goteborg.se
eller
axelhuset.uthyrning@afh.goteborg.se
Hållplats: Axel Dahlströms torg

E-post reception: receptionen.
kulturhuset@kultur.goteborg.se
Hållplats: Frölunda torg
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Uppleva och göra – kultur för alla

Kulturskolan
6–19 år
På Kulturskolan kan ditt barn i
åldern 6–19 år få lektioner i många
olika estetiska ämnen, till exempel
körsång, något musikinstrument,
dans, drama, måleri eller keramik.
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Kulturskolans verksamhet sker på
barnets fritid och oftast i lokaler på
skolor och fritidsgårdar. Terminsav
giften är 300 kronor. Instrument
kan hyras, men är gratis de två
första åren. Kulturskolan har också
öppen verksamhet, utan föranmälan,
som är gratis.

Hit är ditt barn alltid välkommet,
oavsett förkunskaper eller behov.

Telefon: 031-366 28 03

Ditt barn får vara med i föreställ
ningar, konserter, utställningar och
kulturevenemang.

Webbadress: goteborg.se/
kulturskolanafh

E-post: kulturskolan@afh.goteborg.se

Uppleva och göra – kultur för alla

Biblioteken
Gratis !

Det finns tre bibliotek i närområdet. Här kan du och
ditt barn låna böcker, ljudböcker, filmer och tv-spel.
Biblioteken kan ge dig tips om högläsningsböcker. På
biblioteket kan du även läsa tidningar och tidskrifter eller
låna en dator. Biblioteken har gratis wifi.
Frölunda bibliotek

Högsbo bibliotek

Frölunda bibliotek ligger i Frölunda
Kulturhus. Här kan ditt barn vara
med på sagostunder för olika åld
rar, både på svenska och på andra
språk, vara med på bokträffar, se
film och mycket mer. På Frölunda
bibliotek finns specialmedier för
personer med funktionsvariation.

Högsbo bibliotek finns i Axelhuset.
Biblioteket anordnar barnteater,
ditt barn kan vara med i kreativt
skapande samt bokträffar för unga
och sagostunder för bebisar och
yngre barn.
Telefon: 031-366 04 00

Telefon: 031-366 28 40

Adress: Axel Dahlströms torg 3,
Göteborg

Adress: Valthornsgatan 13, Västra
Frölunda

E-post: hogsbo.bibliotek@afh.
kultur.goteborg.se

E-post: www.kultur.goteborg.se

Hållplats: Axel Dahlströms torg

Hållplats: Frölunda torg

Askims bibliotek
Askims bibliotek ligger vid Askims
torg. På biblioteket kan du och ditt
barn läsa tillsammans i sagorum
met. Biblioteket har sagostunder
samt anordnar även teater- och
musikprogram för barn.
Telefon: 031-366 31 90
Adress:Askims torg 5, Askim

Under ”Hitta biblioteken”
på goteborg.se hittar du
bibliotekens hemsidor
med öppettider och annan
information.

E-post: askims.bibliotek@kultur.
goteborg.se
Hållplats: Askims Stationsväg
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Uppleva och göra – föreningar

Föreningar
Alla åldrar

I området kring Askim, Frölunda och Högsbo finns
ett rikt föreningsliv med aktiviteter för alla. Här finns
föreningar för olika intressen, till exempel idrott, motion,
kultur och musik.
Vill du komma i kontakt med någon förening eller vill du
starta en ny förening eller ett nytt nätverk? Hör av dig
med dina idéer till föreningssamordnaren i stadsdelen.
Telefon: 031-366 04 86
E-post: foreningsstod@afh.goteborg.se

Föräldraföreningar
Vill du som förälder engagera dig lite mer i ditt barns skola och fritid tillsam
mans med andra föräldrar så finns det föräldraföreningar att gå med i. Vänd
dig till ditt barns skola för att se om det finns en aktiv föräldraförening där.
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Uppleva och göra – föreningar

Fritidsbanken
Frölunda Torg
Alla åldrar

Spontanaktiviteter,
eftermiddagsverksamhet och
aktiviteter på loven

Gratis !

Gratis !

Fritidsbanken vid Frölunda torg
öppnade våren 2017. Här kan du
låna sport- och fritidsutrustning.
Du kan också lämna in utrustning
som du själv inte har användning
för längre.

På skolloven finns prova på-aktivi
teter för barn och unga, både ge
nom föreningslivet och Göteborgs
Stad. Lovprogram för skolbarnen
finns för februarilov, höstlov och
sommarlov.

Allt är gratis, alla får låna och åter
bruk av prylar är bra för miljön.

Du hittar program med aktiviteter på
goteborg.se/askimfrolundahogsbo
under Aktuellt, på skolornas hem
sidor i anslutning till loven eller när
eftermiddagsverksamheten startar
på hösten.

Lån av fritidsutrustning

Adress: Frölunda Torg köpcentrum,
vid Servicekontoret och Frölunda
lilla saluhall.
Hållplats: Frölunda torg
Webbadress: fritidsbanken.se.
Sök på ”Hitta din fritidsbank”.

För ditt barn i årskurs 3–6 finns
eftermiddagsverksamhet med
gratis prova-på under i första hand
höstterminen. Start omkring vecka 39.
På facebook har vi två sidor:
”Föreningsstöd i Askim, Frölunda
och Högsbo och Västra Göteborg”
och ”Lov och fritidsverksamhet
Askim, Frölunda och Högsbo”

Boka lokal
I Askim, Frölunda eller Högsbo finns fyra sporthallar och åtta
gymnastiksalar som du som privatperson, förening eller klubb
kan boka och använda för idrott eller andra evenemang.
Du kan boka via goteborg.se eller telefon 031-368 20 00.
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Uppleva och göra – motionera, träna och bada

Motionera, träna och bada
Motionsspår

Utomhusgym
Gratis !

Gratis !
Ruddalen är ett stort grönområde
med naturstigar och ett belyst
motionsspår på 2,2 kilometer som
omges av berghällar och tallskog.
I området finns också en fin utsikts
plats samt en fornborg. I mitten av
området ligger ett idrottscentrum.
Hållplatser: Fyrktorget,
Musikvägen, Kavåsvägen

Sisjön har ett belyst motions
spår på 2,4 kilometer. För en
längre p
 romenad kan du fortsätta
till Oxsjön med en slinga på cirka 7
kilometer. Längs med promenaden
finns möjlighet att grilla.
Hållplats: Askims Svartmosse
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I Askim och Frölunda finns två större
utomhusgym för dig som gillar
att träna med maskiner utomhus.
Maskinerna är enkla att använda
och du använder oftast din egen
kroppsvikt som motstånd. Vid ut
omhusgymmet finns instruktioner
för hur du kan göra olika övningar.
Askimsbadets utomhusgym
Hållplats: Askimsbadet
Positivparkens utomhusgym
Hållplats: Positivgatan

Uppleva och göra – motionera, träna och bada

Parkour
Gratis !
Parkour är en populär tränings
metod där du tränar upp kroppens
fysiska och mentala smidighet
genom att hoppa, rulla och ta dig
över naturliga hinder på olika sätt
utan hjälpmedel.
Adress: Mandolingatan 47,
Västra Frölunda

Askims ishall
Askims ishall passar bra för
dig som vill åka skridskor inomhus
med dina barn. För öppettider och
annan information, gå in på
goteborg.se och sök på ishallar.
Telefon: 031-91 27 04
Adress: Kruniusvägen 1
Billdal
Hållplats: Hästebäck

Hållplats: Frölunda torg

Skridskor på
Ruddalen
Ruddalens idrottscentrum har
en skrinnarhall under tak och en
bandybana utomhus för skridsko
åkning med och utan klubba.
Telefon: 031-368 20 70
Adress: Musikvägen 55
Västra Frölunda
Hållplats: Musikvägen
Webbplats: goteborg.se/ruddalen
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Uppleva och göra – motionera, träna och bada

Simma inomhus
Gratis !

I närområdet finns två simhallar. Alla barn 0–5 år, boende
i Göteborg, badar gratis vid uppvisande av busskort. Är
du intresserad av simskola till ditt barn, prata med din
närmaste simhall så hjälper de dig.

Frölundabadet

Askims simhall

Frölundabadet har en 25-meters
bassäng, rutschkana, hopptorn,
svikt, undervisningsbassäng samt
plaskpool. Här kan din bebis gå
i babysim, det äldre barnet och
du kan gå i simskola, du kan leka,
öva olika simsätt, prova isflak och
livräddning samt testa våtväst. Du
kan även hyra simhallen för barn
kalas. För öppettider och annan
information, se:
goteborg.se/frolundakulturhus

Askims simhall har en 25-meters
bassäng, bastu och gym som
angränsar till en sporthall.

Telefon badkassan: 031-368 22 80
Adress: Valthornsgatan 13
Västra Frölunda
E-post badkassan: badkassan.
frolundabadet@ioff.goteborg.se
Hållplats: Frölunda torg
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För öppettider och annan informa
tion se: goteborg.se/askimssimhall
Telefon: 031-368 22 30
Adress: Gärdesvägen 5, Askim
Hållplats: Askimsbadet

Uppleva och göra – motionera, träna och bada

Bada utomhus
Gratis !

Längs stadsdelens kust finns flera fina havsbad. Det finns
även badplatser vid insjöar. De tre badplatser som du
kan läsa om här är bra för barn och för personer som har
svårt att röra sig.

Askimsbadet

Hovåsbadet

Askimsbadet är ett havsbad med
långgrund sandstrand och stora
gräsytor för lek och spel. Du kan
sola och bada från den 259 meter
långa badpiren, som även gör det
lättare för rullstolsburna att bada.

Hovåsbadet är ett havsbad med
barnvänlig sandstrand omgiven av
bergsknallar och gräsmatta för lek
och spel. Du kan ta dig ner i vattnet
från både betongdäck och badstegar.

Hållplats: Askimsbadet

Hållplats: Nedre Hovås, promenera
sedan cirka 1 kilometer till badet.

Sisjön
Sisjöns badplats ligger vid Stora
Sisjön intill ett naturområde. Det
finns en inhägnad med brygga där
mindre barn kan bada tryggt i sjön.
Hållplats: Askims Svartmosse

För aktuella öppettider för
simhallarna samt att hitta fler
badplatser gå in på goteborg.
se och ”Hitta badplatser” eller
ladda ner Göteborgs Stads
app ”Badplatsen Göteborg”.
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Uppleva och göra – uppleva natur

Upplev natur
I närområdet och kring Askim, Frölunda och Högsbo
finns mycket varierad natur att uppleva. Här hittar du
skog, parkområden, klippor, ängar och stränder för
promenad, vila, klättring, picknick eller lek.

Billdals park

Slottsskogen

Billdals park har en ridstig och
skogsstigar. Den öppna delen av
parken har en gräsmatta där du kan
ha picknick i gammal herrgårdsmiljö.

Slottsskogen har stora gräsmattor
men också bergiga partier med
mycket skog och djurliv. Här finns
även en djurpark med nordiska djur
som älg, hjort och häst.

Hållplats: Norr – Hästebäck
Söder – Billdals gård

Stora Amundön
Stora Amundön har en snorklingsled
i havet, gott om klippbad och några
små sandstränder. Runt ön går en
mycket kuperad naturstig på cirka
4,5 kilometer genom ekskogar och
strandängar.
Hållplats: Brottkärr

Hållplatser: Botaniska trädgården,
Linnéplatsen eller Majvallen

Änggårdsbergen
Änggårdsbergen är ett skogsom
råde med dalgångar, ljunghedar
och sjöar. Genom området går
många asfalterade gångvägar och
naturstigar. En av vägarna in till
Änggårdsbergen är via Botaniska
trädgården.
Hållplats: Botaniska trädgården
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Öppen förskola, förskola och skola

Öppen förskola,
förskola och skola
Du som är förälder är den allra viktigaste personen för
ditt barn. Men barn mår också bra av att träffa andra
barn och vuxna för att öva på att vara tillsammans
med andra människor. Pedagogerna i öppna förskolan,
förskolan och skolan hjälper ditt barn i sin utveckling
med allt ifrån att hantera sina känslor till att lära sig läsa,
skriva och räkna.

Öppna förskolor
0–6 år
Gratis !
Öppna förskolan är en mötesplats för
alla familjer med barn 0–6 år.

förskola under Förskola och famil
jedaghem/Öppen förskola. Stads
delen har två öppna förskolor men
du kan också höra med din när
maste församling om de har öppen
förskola.

De öppna förskolorna är gratis att
besöka och du behöver inte anmäla
dig i förväg. Här får du och ditt barn
leka, pyssla, sjunga och umgås till
sammans med utbildad personal och
med andra barn och föräldrar. Du
kan också få stöd i ditt föräldraskap
av personalen om du har frågor eller
funderingar.

Öppna förskolan Axel
i Axelhuset

Här kan du dela med dig av tips,
idéer och diskutera vardagslivet med
andra småbarnsföräldrar i liknande
situation.

Adress: Pianogatan 86
Västra Frölunda

Telefon: 031-366 04 18
Adress: Axel Dahlströms Torg 3
Göteborg

Öppna förskolan Trädet på
Familjecentralen Trädet
Telefon: 031-367 64 91

På Göteborgs Stads hemsida 
goteborg.se kan du hitta öppettider
och annan information om öppen
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Förskola
Förskolan hjälper ditt barn att få en
god start i livet och lägger grunden
för ett livslångt lärande. Leken är
viktig för ditt barns utveckling.
I leken får ditt barn öva sin fantasi,
lära sig att förstå andra människors
känslor och att samarbeta och lösa
problem ihop.
Förskolan är till för alla barn från
ett år. Ansökan görs på
goteborg.se eller via blankett.
I Askim, Frölunda och Högsbo finns
det både kommunala och fristående
förskolor. Läs mer på goteborg.se
under ”Hitta förskola”.
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I augusti det år barnet fyller sex
år, börjar barnet i förskoleklass i
skolan. Förskoleklass söks till de
kommunala skolorna mellan
15 december och 15 februari inför
höstterminen. Ansökan kan göras
elektroniskt på goteborg.se.

Stöd inom förskola
I förskolan arbetar specialpeda
goger tillsammans med förskolans
vanliga pedagoger för att alla barn
ska få en bra tid på förskolan och
kunna lära sig nya saker. Special
pedagogerna samarbetar även med
dig som förälder för att ge ditt barn
särskild hjälp om det skulle behövas.

Öppen förskola, förskola och skola

Skola
I skolan ska ditt barn få utvecklas
och lära sig nya saker på ett sätt
som känns bra. Skolans personal
samarbetar med dig som är förälder
för att ni tillsammans ska hjälpa
ditt barn att utvecklas. I skolan
finns förskoleklass och grundskolan
årskurs 1–9.
Före och efter skoltid finns fritids
hem för barn mellan 6 och 9 år.
Du hittar ansökningsblankett på
goteborg.se.
I Askim, Frölunda och Högsbo finns
det grundskolor och grundsärskolor
för elever mellan 6 och 16 år. Tre av
skolorna är fristående grundskolor.
Läs mer på goteborg.se under
”Hitta grundskolor”.

Stöd inom skolan
På varje skola finns ett elevhälso
team som arbetar med att stödja
alla elevers utveckling mot utbild
ningens mål. Elevhälsan på skolan
erbjuder medicinsk, psykosocial
och specialpedagogisk hjälp för att
ditt barn och alla andra elever ska
nå utbildningsmålen. I teamet ingår
skolsköterska, kurator, special
pedagog, rektor, psykolog och
skolläkare.
Elevhälsan finns till för eleverna.
Men du som är förälder kan också
vända dig till skolans elevhälsa för
råd och stöd om ditt barn.
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Råd och stöd till
föräldrar, barn och unga
Här hittar du tips och hjälp som du kan behöva för dig
och ditt barn. Alla familjer är olika och därför finns det
olika sorters stöd att få. Mycket är gratis men en del
kostar pengar. Om du tycker att det är svårt att hitta rätt
kan du ringa till någon av verksamheterna nedan, så får
du hjälp att komma rätt.

Familjecentralen
Trädet
0–6 år
Gratis !
Familjecentralen Trädet är en
mötesplats för dig som väntar
barn eller som har barn upp till
sex år. Hos oss kan du göra dina
barnmorskebesök (BMM) under
graviditeten och sedan fortsätta
på barnavårdscentralen (BVC) när
ditt barn är fött. Här finns en öppen
förskola där du kan träffa andra
barnfamiljer.
Ibland kan det hända att man
behöver prata med någon utanför
familjen.
Du har kanske frågor kring att vara
förälder eller något annat i din
vardag.
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På Familjecentralen Trädet finns
kuratorer och annan personal som
kan hjälpa dig.
Telefon
Barnmorskemottagning
031-346 08 90
Barnavårdscentral
031-346 08 91, -92, -93, - 94
Kurator: 031-366 23 93 och
031-366 23 92
Öppna förskolan: 031-366 22 88
Adress:
Pianogatan 86, Västra Frölunda
Webbadress:
goteborg.se/familjehusettradet

Råd och stöd till föräldrar, barn och unga

Familjestödsteamet
0–18 år
Gratis !
Till familjestödsteamet kan du
komma om du har funderingar och
frågor kring barn och föräldraskap.
Vi har tystnadsplikt och för inga
journaler.
Hos familjestödsteamet kan du som
är förälder få prata med någon eller
gå en utbildning. Här finns:

»
»

Föräldrautbildningar i grupp om
att vara förälder – från barnets
första år till tonåren.
Föräldrautbildningen Barn i
Föräldrars Fokus (BiFF), för
föräldrar som inte lever tillsam
mans och som har en konflikt.

»

Stöd om du som förälder är
orolig över hur ditt barn har det
i förskolan eller skolan. Det kan
handla om skolk, att det är svårt
för er att samarbeta med skolans
personal eller att du är osäker på
hur du bäst stöttar ditt barn.

Sedan kan vi boka ett samtal med
någon av våra familjebehandlare.
Telefon
0–12 år: 0707-62 08 70 och
031-366 20 70
13–18 år: 0722-55 87 10 eller
031-366 31 17
Adress: Näverlursgatan 42
Västra Frölunda (ingång bredvid
bingon i Frölunda köpcentrum)
E-post: foraldrastod@afh.goteborg.se
Hållplats: Frölunda torg
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Familjerådgivning
Du som lever i parförhållande eller
familj och vill få det bättre i din
relation eller vill avsluta relationen,
kan vända dig till Göteborgs Stads
familjerådgivning för hjälp och
stöd. Alla som arbetar på familje
rådgivningen har tystnadsplikt och
för inga journaler. Du och din partner
kan vara anonyma om ni vill. Det
finns möjlighet att ansöka om av
giftsbefrielse, kontakta familjeråd
givningen för mer information.
Adress: Kronhusgatan 2 F
Göteborg
Telefon: 031-367 93 63

Gratis !
Hos utredningsenheten för barn
och unga kan du som är förälder
få råd och stöd av olika slag. Du
kan ansöka om stöd till dig och ditt
barn.
Socialtjänsten arbetar också med
att skydda och stödja barn och
unga som far illa, och utreder an
mälningar från andra myndigheter
och från privatpersoner.

Hållplats: Brunnsparken

Telefon: 031-366 20 44 och
073-617 43 32

Familjerätt

Adress: Lergöksgatan 2A
Västra Frölunda

Gratis !
Om ni är föräldrar och funderar på
att separera, kan ni stöta på en del
svårigheter när det gäller vårdnad
av barn, var barnet ska bo och hur
ofta ni ska träffa barnet. Familje
rättsbyrån hjälper er att komma
överens och att skriva avtal.
Telefon: 031-367 92 00
Adress: Göteborgs Stads
familjerättsbyrå
Olof Palmes Plats 1, Göteborg
E-post: familjeratten@socialresurs.
goteborg.se
Hållplats: Järntorget
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Socialtjänsten Askim,
Frölunda och Högsbo
– Barn och unga

Råd och stöd till föräldrar, barn och unga

Socialjouren
Gratis !
Socialjouren i Göteborgs Stad ger
dig akut hjälp på kvällar, nätter och
helger. Det kan handla om våld,
missbruk, boende eller om du
misstänker att någon far illa.
Telefon: 031-365 87 00
Adress: Stora Badhusgatan 13
Göteborg
Hållplats: Brunnsparken eller
Stenpiren

Du avgör själv om och hur länge
du vill ha kontakt med oss. Besöken
är kostnadsfria och tid erbjuds
inom en vecka. Här har personalen
tystnadsplikt och för inga journaler.
De som arbetar på Stella är socio
nomer och har en bred erfarenhet
från olika delar av socialt arbete.

På Stella kan du:

»
»

Prata om hur du mår.

»

Få hjälp att upprätthålla kontakten
med ditt barn, familjehemmet,
boendet och andra.

Samtalsmottagning
Gratis !
6–13 år
Det är naturligt att man som förälder
oroar sig över sitt barn ibland.
Det kan vara skönt att få prata med
någon professionell om sin oro.
Via samtalsmottagningen kan du få
prata i telefon med en psykolog.
Samtalen är gratis och psykologen
arbetar under sekretess.
Telefon: 073-642 58 53
Adress: F O Petersons Gata 32
Västra Frölunda

Stella Göteborg
Gratis!
Här kan du få stöd när ditt barn är
placerat utanför det egna hemmet.
Som förälder är du en viktig person
i ditt barns liv och på Stella kan du
få möjlighet att prata om vad du
går igenom.

»
»

Förbereda dig inför möten på
socialtjänsten som rör ditt barn.
Om du önskar, kan vi även närvara
vid möten som en stödjande
funktion.

Få information om dina rättigheter
och skyldigheter.
Få hjälp med att gå igenom
utredningar och andra dokument
som rör ditt barn.

Stellas personal är ett stöd för dig
som förälder. De lyssnar och väg
leder dig, är neutrala i relation till
samtliga parter och för inte någons
talan.
Kontakt vardagar:
Maria Alm
031-366 21 38, 072-221 40 89
Jessica Janzon
031-366 30 72, 070-6701 301
stella@goteborg.se
Om ingen svarar i telefon, kan du
lämna ett meddelande så blir du
uppringd.
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Ungdomsmottagningen
Väst
13–24 år
Gratis !
Här kan du prata som är mellan
13–24 år prata om allt från sex, kärlek
och svåra händelser till könssjukdo
mar och funderingar kring livet. Du
kan också göra graviditetstest och
testa dig.
Hos oss går det att få medicinsk och
psykologisk behandling, stöd och in
formation. På mottagningen arbetar
barnmorska, sjuksköterska, kurator,
psykolog och allmän specialistläkare.
Det finns också andra ungdomsmot
tagning i Göteborg du kan gå till.
Vi är HBTQ-diplomerade.
Adress: Kaverös Äng 5
Västra Frölunda
Hållplats: Musikvägen
Webbadress: goteborg.se/um
umo.se – här finns svar på frågor
om sex, hälsa och relationer
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Mini-Maria
(vid alkohol- och
drogrelaterade frågor)
13–21 år
Gratis !
Mini-Maria vänder sig till ungdomar
och unga vuxna upp till 21 år som
har frågor eller bekymmer kopplade
till alkohol eller droger.
På Mini-Marias fyra mottagningar
arbetar socionomer, sjuksköterskor,
psykologer och läkare. Här erbjuds
råd, stöd och behandling till
ungdomar, familj och nätverk.
Mini-Maria Göteborg är ett samar
bete mellan Göteborgs Stad och
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Alla besök på Mini-Maria är gratis
och vi har tystnadsplikt.
Telefon: 031-367 99 40
Adress: Norra Hamngatan 8
Hållplats: Domkyrkan eller
Stenpiren

Råd och stöd till föräldrar, barn och unga

Hälsoteket

Hälsoguider

Alla åldrar

Vi utbildar personer från olika
föreningar, verksamheter och andra
nätverk som vill inspirera och mo
tivera till en god hälsa i sydvästra
Göteborg. En hälsoguide stöttar och
inspirerar andra människor att må
bra genom att sprida information
om hälsa och guida till hälsofräm
jande verksamhet.

Gratis !
Hälsoteket finns för att du som bor
i Askim, Frölunda och Högsbo ska
kunna förbättra din hälsa. För dig
som förälder med små barn anord
nar Hälsoteket bland annat barn
vagnspromenader och samtal med
vardagstips och inspiration. Du kan
även få hälsosamtal, gå på föreläs
ningar eller anmäla dig till någon av
våra kurser eller workshops.
Hälsotekets aktiviteter är gratis och
finns på flera olika platser i stads
delen, bland annat på Frölunda
kulturhus. Läs mer i Hälsoteket i
Västers vår- och höstprogram, du
hittar det via webbadressen nedan.
Telefon: 031-366 28 64
Adress: Frölunda Kulturhus,
Valthornsgatan 13, Västra Frölunda

Hälsoguide är främst ett ideellt
uppdrag som inleds med en kurs
på cirka 10 timmar där du får lära
dig mer om mat, sömn, stress,
motion och annat som påverkar
hälsan. Utbildningen är kostnadsfri
för att gå krävs att du bor eller är
verksam i sydvästra Göteborg och
att du förstår svenska, vi ser gärna
att du har ett annat modersmål än
svenska.

Hållplats: Frölunda torg
Webbadress:
goteborg.se/halsoteketvaster
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Lots för barn
och vuxna med
funktionsnedsättning
Alla åldrar
Gratis !
Om du har frågor om stöd eller
rättigheter för ditt barn med funk
tionsnedsättning så kan lotsen in
formera och vägleda dig bland den
hjälp som samhället har för barn
och vuxna med funktionsnedsätt
ning. Det kan till exempel handla
om sjukvårdsinsatser, hjälpmedel,
bostadsanpassningar eller färd
tjänst.
Telefon: 031-365 00 00
Adress: Ekelundsgatan 1, Göteborg
E-post: lotsforbarnochvuxna@
socialresurs.goteborg.se
Webbadress: goteborg.se/
lotsforbarn
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Funktionshinder
Gratis !
Du som är förälder till ett barn med
funktionsnedsättning och som
är i behov av stöd* kan göra en
ansökan om stöd och service hos
funktionshinderenheten i Askim,
Frölunda och Högsbo.
Telefon: 031-365 00 00
Adress: Lergöksgatan 2A
Västra Frölunda
E-post: funktionshinder@
askimfrolundahogsbo.goteborg.se
*Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) styr vilken typ av
insatser som personer med funktionsnedsättning har rätt till.

Råd och stöd till föräldrar, barn och unga

Anhörigcenter Väst

Familjestödsenheten

Alla åldrar

Är du förälder eller familj till ett
barn, ungdom eller vuxen som har
svårt med till exempel koncentra
tion, uppmärksamhet, impulsivitet,
inlärning, tvång eller beteende?
Från familjestödsenheten som
drivs av Ågrenska på uppdrag av
Göteborgs Stad kan du få telefon
rådgivning, stödsamtal, föreläs
ningar och föräldrautbildningar.

Du som stödjer en närstående kan
själv behöva stöd. Anhörigcenter
Väst finns för att stärka dig som an
hörig genom gemenskap, kunskap
och aktivitet. Anhörigcenter Väst
hittar du på Frölunda kulturhus. Vi
har tystnadsplikt och all kontakt
med en anhörigkonsulent är gratis.
Anhörigstöd finns för dig som stödjer
någon som har en funktionsned
sättning, fysisk eller psykisk ohälsa
eller enbart hög ålder. Du kan bland
annat träffa anhöriggrupper, få
stödsamtal, rådgivning eller vara
med på föreläsningar och utflykter.
För mer information, kontakta
anhörigkonsulenterna på
Anhörigcenter Väst.

Telefon: 070-9346 940
tisdag och onsdag har
familjestödsenheten
telefonrådgivning
Adress: Järnbrotts Prästväg 2
våning 4, ingång Teknikhuset
Västra Frölunda
E-post:
familjestodsenheten@agrenska.se

Telefon: 073-666 06 98
Adress: Valthornsgatan 27 och 29
Västra Frölunda
E-post: anhorigstod@afh.goteborg.se
Hållplats: Frölunda torg
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Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Här hittar du kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården i
Askim, Frölunda och Högsbo. Vårdcentralen vänder
du dig till om du eller ditt barn behöver sjukvård. Alla
vårdcentraler har barnavårdscentral (BVC). Här tar man
emot barn från födseln till skolåldern. BVC stödjer dig
som förälder i allt vad föräldraskapet innebär och hjälper
dig för att ditt barn ska få en god utveckling när det
gäller hälsa och trygghet.

Det finns även tre barnmorskemot
tagningar (BMM) som erbjuder
vård under och efter graviditeten,
stöd i föräldraskapet, preventivme
delsrådgivning och gynekologisk
cellprovskontroll.

Barnmorskemottagningarna
Askim, Frölunda torg
Trädet/Frölunda
Telefon
Askim: 031-346 08 80
Frölunda torg: 031-346 08 90
Trädet/Frölunda: 031-346 08 90
Adress
Askim: Datavägen 1
Frölunda torg: Näverlursgatan 36
Trädet/Frölunda: Pianogatan 86

Närhälsan Sisjön
vårdcentral
Telefon
Vårdcentral: 031-747 93 00
BVC: 031-747 93 45 eller
031-747 93 46
Adress: Datavägen 1, Askim
Sisjöns industriområde, bakom
Willys

Capio vårdcentral
Hovås
Telefon
Vårdcentral: 031-352 30 30
BVC: 031-352 30 31, -42, -51, -57
Adress: Hedtångsvägen 8

Hälso- och sjukvård

Närhälsan Frölunda
Vårdcentral

Närhälsan Högsbo
vårdcentral

Telefon
Vårdcentral: 031-346 07 00
BVC: 031-346 08 91,
-92, -93, -94.

Telefon
Vårdcentral: 031-747 80 00
BVC: 031-747 80 40,
-41, -42, -43

Adress
Vårdcentral: Frölunda torg,
Västra Frölunda
BVC: Familje centralen Trädet
Pianogatan 86

Adress
Vårdcentral: Markmyntsgatan 14A
Göteborg
BVC: Markmyntsgatan 14C
Göteborg

Hovås och Askims
familjeläkare

Västerleden
vårdcentral

Telefon
Vårdcentral: 031-727 90 00
BVC: 031-727 90 00
Adress: Askims torg 5, Askim

Telefon
Vårdcentral: 031-380 48 40
BVC: 031-380 48 42
Adress: Frölunda torg, ovanför
spårvagnshållplatsen, snett
mittemot kulturhuset

Vårdguiden
Du kan få råd om vård och bli lotsad till
rätt vårdcentral genom vårdguiden.
Telefon: 1177
Webbadress: 1177.se
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Mottagningar för unga
med psykisk ohälsa
Om du har psykiska symtom och
funktionsnedsättningar kan du
kontakta barn- och ungdomspsyki
atrin, BUP. För barn och unga med
mildare psykisk ohälsa finns även
vårdcentralerna JohannesVården
och Omtanken. De har som til�
läggsuppdrag att ge denna vård.

JohannesVården och
Omtanken vårdcentral
På våra mottagningar för barn och
unga med psykisk ohälsa tar vi emot
dig som är mellan 6–17 år (året du
fyller 18). Även föräldrar är välkomna
att kontakta oss. Du behöver inte
vara listad på vårdcentralerna och
hjälpen är kostnadsfri. Vi gör bedöm
ningar och ger tidiga och relativt
korta insatser, individuellt, i grupp
och via internet. Vi tar inte emot
remisser utan du söker vård hos
oss direkt.

Hos oss kan du få hjälp:

»
»
»
»
»

om du behöver hjälp att hantera
rädsla, ångest och oro
om du har sömnproblem eller
stress
om du är nedstämd eller
deprimerad
om du har problem med
impulsivitet och ilska
om du som förälder behöver
hjälp i ditt föräldraskap.

JohannesVården
Adress: Trollbärsvägen 16
Telefon: 031-89 29 35, 073-501 28 35
Webbplats:
www.ptj.se/johannesvarden/
ungas-psykiska-halsa/

Omtanken vårdcentral
Adress: Frölunda torg, ovanför
spårvagnshållplatsen, snett emot
kulturhuset
Telefon: 031-380 48 44
Webbplats: omtanken.se/
hos-oss/vardcentraler/forbarn-och-unga-1403/

Hälso- och sjukvård

Barn- och
ungdomspsykiatri BUP
Remiss till BUP kan du få via skol
hälsovården, BVC, barnmedicin,
ungdomsmottagningen eller vård
centralen. Du kan även ringa BUP
för rådgivning och konsultation.
Telefon: 031-342 54 51
För akuta ärenden samt rådgivning
och konsultation: 031-342 54 55
Adress: Tuppfjätsgatan 14
Västra Frölunda

Vid akuta
situationer
ring 112

Vid hot och våld i nära relationer

Vid hot och våld i nära
relationer
Lever du med hot och våld i din familj, släkt eller i en
annan nära relation? Är du utsatt för psykiskt, ekonomiskt,
sexuellt eller fysiskt våld som knuffar, sparkar och slag?
Eller utsätter du någon annan för våld? Här kan du få hjälp
och stöd.

Barnahus
Barnahuset vänder sig till barn
och unga som är utsatta för våld
och övergrepp eller som bevittnat
våld i nära relation. På Barnahuset
samarbetar socialsekreterare, polis,
åklagare, barnläkare och barn- och
ungdomspsykolog.
För rådgivning ring:
031-367 93 95
E-post:
barnahuset@socialresurs.goteborg.se

BOJEN
Bojen är en förening och en ideell
organisation för barn, ungdomar
och föräldrar som upplevt våld i
hemmet. Det finns stöd i grupp och
individuellt. Man kan vara anonym.
Vill du veta mer om Bojen ring:
031-15 01 30 eller skicka e-post till
bojen@bojengoteborg.se
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Vuxenenhetens
mottagningsgrupp
Tolk ordnas vid behov.
Journummer: 031-366 23 80
Adress: Lergöksgatan 2 A
Västra Frölunda

Socialjouren för
Göteborgs Stad
Socialjouren för Göteborgs Stad
ger dig akut hjälp på kvällar, nätter
och helger. Det kan handla om våld,
missbruk, boende eller om du miss
tänker att någon far illa.
Telefon: 031-365 87 00
Adress: Stora Badhusgatan 13
Göteborg

Vid hot och våld i nära relationer

Kvinnofridslinjen

Kriscentrum för män

Kvinnofridslinjen är en nationell
stödtelefon för dig som utsatts för
hot och våld. Du som är anhörig
och vän kan också ringa. Kvinno
fridslinjen har öppet dygnet runt
och du ringer gratis.

Du som är man och är utsatt för
våld och hot av din partner eller
annan nära anhörig, har relations
problem, svårigheter i ditt föräldra
skap eller med din egen aggressi
vitet kan kontakta Kriscentrum för
män.

Telefon: 020-50 50 50

Kriscentrum för
kvinnor

Telefon: 031-367 93 90
Adress: Kronhusgatan 2 F
Göteborg

Du som är kvinna och är utsatt för
våld och hot från din partner eller
tidigare partner, eller någon du har
eller har haft en relation med, kan
kontakta Kriscentrum för kvinnor.
Telefon: 031-367 93 80
Adress: Carl Grimbergsgatan 7
Göteborg

37

Fler du kan vända dig till

Fler du kan vända dig till
BRIS – Barnens Rätt
I Samhället

Rädda Barnen

Alla åldrar

Rädda Barnen ger stöd via telefon,
e-post och chatt till både föräldrar
och unga.

BRIS är till för alla barn och unga
som behöver prata med någon.
Du får vara anonym och kuratorn
har tystnadsplikt. Det är gratis att
ringa till BRIS och samtalet syns
inte på telefonräkningen.
Telefon för föräldrar och vuxna:
077-150 50 50
Stödtelefon för barn och unga:
116 111
E-post: bris.vast@bris.se
Webbadress: bris.se

Göteborgs
Räddningsmission
Barn och familj
Webbadress: raddningsmissionen.
se/verksamhet/barn-och-familj

Alla åldrar

Föräldratelefonen och
föräldra-e-post
Telefon: 020-78 67 86
E-post: foraldrar@rb.se

Stödtelefon för
ensamkommande
barn och unga
Telefon: 020-077 88 20

Orostelefon för råd och stöd
kring radikalisering och
våldsbejakande extremism
Telefon: 020-10 02 00

Stöd för dig som är ung och
lever under hedersrelaterat
förtryck
Chatt: stodchatt@rb.se
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Fler du kan vända dig till
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Du kan vända dig till ditt närmaste bibliotek för mer information
om innehållet i denna föräldraguide. På biblioteken kan du också
hämta broschyrer och program som omnämns i föräldraguiden.

Tryck: Lenanders Grafiska AB
Foto: Lo Birgersson, Frida Winter, mostphotos.com

Saknar du något eller har du synpunkter gällande broschyren?
Hör gärna av dig! foraldraguide@afh.goteborg.se
För aktuella aktiviteter och evenemang i hela staden se
Göteborgs Stads kalendarium på kalendarium.goteborg.se

200205-003-136

ميكنك التوجه إىل أو أقرب مكتبة للمزيد من
 من و املكتبة ميكنك الحصول عىل كاتولوجات وبرامج.املعلومات حول محتوى دليل اآلباء
 ميكنك كذلك الحصول عىل دليل اآلباء رقميا.املذكورة يف دليل اآلباء
goteborg.se/foraldrastodafh  اإلنجليزية والعربية من املوقع،باللغة السويدية
تحت دليل اآلباء

Göteborgs Stad

You can turn to your local library for more information about the
content of this Guide for parents. At the library you can also get
brochures and programs mentioned in this Guide for parents. You
can also find a digital version of this guide in Swedish, English
and Arabic at www.goteborg.se/foraldrastodafh below Guide for
parents.
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Du kan även hitta föräldraguiden digitalt på svenska, engelska och
arabiska på goteborg.se/foraldrastodafh under Föräldraguide.

