
                             

                               

Foreldreveiledningsbanken i Familiens Hus 

Tromsø kommune har tilbud for foreldre som har 

behov for hjelp og støtte i foreldrerollen. Vi tilbyr 

forebyggende foreldreveiledning med utgangpunkt 

i anerkjente metoder. 

Kursene og veiledningen foregår hovedsakelig på 

dagtid. Tilbudet er gratis. 

Foreldreveiledningstilbudet som gis i Familiens 

Hus er ett samarbeid mellom flere tjenester og 

tilbys fortrinnsvis i gruppe. I noen tilfeller kan vi 

supplere med individuelle samtaler. 

Foreldreveiledere kan være helsesøster, 

barnevernspedagog, psykolog, pedagog som er 

utdannet i ulike foreldreveiledningsmetoder. 

Metoder er De Utrolige Årene, COS-P, ICDP, 

Marte Meo og PMTO.  

 

 

Gruppetilbud: 

De utrolige årene – foreldregruppe (3-12 år) 

Varighet: 14 uker a 2,5 timer 

 

Programmet/ kurset passer best for foreldre med barn 

mellom tre og åtte år, der man opplever en del utfordringer 

i atferd og samspill. Foreldre til 6 - 7 barn møtes i gruppe 

en gang i uka for å lære gode strategier og 

samspillsløsninger for å kunne ivareta barnet sitt.  Kurset 

er praktisk orientert med øvelser og enkle 

hjemmeoppgaver.  

ICDP – foreldregruppe (0-18 år) 

Varighet: 8 uker a 2 timer 

 

Kurset passer både for deg som er nysgjerrig, og for deg 

som har litt utfordringer i samspillet med barnet. Det er 

egne kurs for ungdomsforeldre. Gruppe med fokus på 

samspill for å bevisstgjøre foreldre på barnas behov, og 

hvordan vi som foreldre kan møte disse behovene. I 

samtalen legges det vekt på de positive sidene i samspillet 

og hvordan vi kan bygge videre på disse.  



 

                                 

 

COS – foreldregruppe 

Varighet: 8 uker a 2 timer 

 

Circle of Security (Trygghetssirkelen) er en modell som 

kan hjelpe foreldre å forstå barnets behov, hvilke signaler 

de gir og hvordan møte barnas behov bedre. Målet med 

kurset er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg 

og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer i 

livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg 

og barna dine. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se 

hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de 

utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering om 

foreldreveiledningsbanken i 

Familiens hus 

 

VEILEDNING

Atferd

Utfordringer

Foreldreskap

Kommunikasjon

Sinne

Temperament

Kommunikasjon

Samspill

Ta kontakt med din helsesøster eller 

avdelingsleder i Familiens Hus for mer 

informasjon: 

Line Moldestad tlf. 915 94 174  

 


