Hur gör jag om min familj behöver råd och stöd?
Om du som förälder har frågor kring ditt barn eller ditt
föräldraskap kan du vända dig direkt till oss i Tidiga insatser.
Det kan till exempel vara frågor om hur du kan förbättra
relationen med ditt barn eller hur du kan göra för att hitta sätt
att minska konflikter i er familj.

TIDIGA INSATSER
BARNENS BÄSTA

Välkommen att kontakta oss!
Araby
Camilla Kronholm, telefon: 0470-415 25, camilla.kronholm@vaxjo.se
Helena Hjertberg, telefon: 0470-435 21, helena.hjertberg@vaxjo.se
Johan Hultmark, telefon: 0470-430 92, johan.hultmark@vaxjo.se
Sandra Hanna, telefon: 0470-79 62 42, sandra.hanna@vaxjo.se
Braås
Simon de Vos, telefon: 0470-439 63, simon.devos@vaxjo.se
Lammhult
Louise Eriksson, telefon: 0470-431 97, louise.eriksson@vaxjo.se
Teleborg
Sara Ericsson, telefon: 0470-415 37, sara.ericsson@vaxjo.se

Enhetschef
Magnus Wibert, telefon: 0470-437 83, magnus.wibert@vaxjo.se

Bor du i någon annan stadsdel eller på någon annan ort i Växjö
kommun är du naturligtvis också välkommen att kontakta oss!
Att vara förälder är fantastiskt på många sätt,
men inte alltid så enkelt!

Vi inom Tidiga insatser arbetar på uppdrag av ditt barn och dig
som förälder, för ditt barns bästa.
Vi arbetar rådgivande och förebyggande och har, precis som du,
målet att ditt barn ska må bra. Vi har också som mål att ditt
barn ska klara av sin skolgång på ett bra sätt, nu eller så
småningom.
Du och ditt barn kan få råd och stöd individuellt eller i grupp i
någon av våra föräldrautbildningar eller barngrupper.
Vid behov arbetar vi också i nära samarbete med barnhälsovård
(BVC), förskola och skola. Det kan handla om att vi finns med
vid möten eller att vi kan ge råd och stöd till dem.
Kontakten med oss i Tidiga insatser är frivillig. När vi träffas
gör vi ingen registrering och vi skriver inte heller några
journaler. Vi har tystnadsplikt men, precis som alla som arbetar
med barn, har vi en skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om
vi känner oro för ett barn.

Vi ser möjligheten i varje möte.
Vi samarbetar för då blir vi bättre.
Det vi gör idag spelar roll imorgon.

