En skatt för barn och vuxna
Familjecentralen Skatten i Lilla Foss
herrgård är på barnfamiljers sida.
- Det har blivit så populärt och bra
som vi hoppats, säger Lotta Wilhelmsson, kommunens folkhälsosamordnare.
En familjecentral är en samordnad resurs med
målet att utifrån hela familjens livssituation
främja en god hälsa hos barn och föräldrar.
På Skatten, som invigdes i januari i år, ﬁnns
barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och
familjeförskola. I familjecentralen ingår också mödravårdscentral (MVC) som tills vidare
ﬁnns kvar i primärvårdens lokaler. Tanken
är att när ﬂer professioner – sjuksköterskor,
förskollärare, kurator och specialpedagoger
möter barnfamiljerna i samma hus kan kompetenser samordnas och erfarenheter utväxlas till barn och föräldrars bästa.
Marion Rydin, kurator och samordnare på
familjecentralen, förklarar:
- Dels stimuleras vi alla av att umgås under
samma tak, vi diskuterar på våra gemensamma möten, men även när vi möts spontant i
huset. Sedan kan exempelvis BVC komma in
till oss och boka tid för babymassagen om de
möter ett litet barn med kolik. Det underlättar
samordningen av de resurser som ﬁnns till för
småbarnfamiljerna.

Vuxit underifrån
Bakom familjecentralen Skatten står primärvården, omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. På BVC ﬁnns läkare och
psykolog vissa tider. I huset ﬁnns också skolans resursteam och en talpedagogen är med
på BVCs föräldrautbildningar och informerar
om barnets språkutveckling.
Finns det inga svårigheter med att så olika
erfarenheter och infallsvinklar samsas under
ett tak?
- Nej, den här utvecklingen har kommit underifrån. Vi har i ﬂera år diskuterat fördelarna
med att öka tillgängligheten och en utvecklad
samverkan. Vi har varit väl förberedda och
strävar alla åt samma håll.

Välkomnande miljö
Åt samma håll går även Munkedals politiker
som uppmuntrat utvecklingen. Familjecentralen har skrivit ett femårsavtal och valet av
plats har underlättat mötet med föräldrar och
barn.
- Den gamla herrgården har en speciell och
välkomnande charm, långt ifrån den institutionskänsla vi ville undvika. Vi jobbar också
engagerat med ett gott värdskap. Det är viktigt att alla våra besökare känner sig trygga
och välkomna hit, menar förskolelärare Anna
Sunesson.
Ryktet om Skattens skimmer har sträckt sig
ända till Lysekil där personalen varit och berättat om verksamheten.

Nätverk – stora som små
För att fortsätta utveckla verksamheten ingår
familjecentralen Skatten i ﬂera regionala nätverk, bland annat i föreningen för familjecen-
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Vi har varit väl förberedda
och strävar alla åt samma håll.

Familjecentralen Skattens öppna förskola är mycket populär med i genomsnitt 40-50 föräldrar och barn varje gång.
Lek, pyssel, sång och ﬁka står alltid på programmet.
traler (FFF) och familjeförskolor i nätverk.
- Till skillnad mot öppna förskolan där
alla är välkomna är familjeförskolan riktad
till föräldrar som vill ha mer stöd i sin föräldraroll. Man kan var ung förälder, kanske
har man ett litet eller inget nätverk, det ﬁnns
många anledningar till att man kan behöva
familjeförskolan under en period förklarar
Marion.

Växer i framtiden
I Skatten ﬁnns även babymassage för barn 0-

1 år och babycafé med rytmik för barn upp
till ett år.
Marion ser gärna en utveckling:
- Vi ska följa behovet hos barnfamiljerna.
Jag ser gärna att vi kör igång föräldrautbildningar inom en snar framtid.
Även friskvård för parrelationer – hur man
kommunicerar bättre och stöd åt familjer med
missbruksproblematik ligger på framtidsagendan liksom pappagrupper, grupper för
unga föräldrar eller invandrarföräldrar. Allt
beroende på hur behovet i kommunen ser ur.

Fakta Skatten:
Öppna förskolan: kl. 9-12 måndag och
onsdag.
Familjeförskolan: kl. 9-13 tisdag och fredag.
Babycafé: 13.30-15.00 onsdag.
Babymassage 13.00-14.30 fredagar, intresseanmälan görs hos BVC.
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