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VAD ÄR BIFF?
Barn i föräldrars fokus (BIFF) är en kort utbildning i små grupper för
föräldrar som ska eller har separerat och som inte kommer överens i
frågor som rör gemensamma barn.

Utbildningen vänder sig till föräldrar som vill veta vad som händer med
barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter.
Utbildningstillfällena ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan
fungera. Utbildningsprogrammet är framtaget av Rädda Barnen.
Innehåll
Huvudfrågan i utbildningen är: Vad kan jag som förälder göra för att
underlätta för mitt barn?
Exempel på teman:
• Vilka förändringar innebär en separation för barnet?
• Vilka behov behöver barnet få tillgodosedda?
• Hur kan jag förstå mitt barns reaktioner
Så går det till
Tillsammans med andra föräldrar diskuterar du och tar del av kunskap om
hur barn reagerar vid föräldrars separation. Ni träffas under två timmar
vid tre tillfällen tillsammans med två gruppledare.
Utbildningen hålls i behandlingsteamets lokaler på Esplanaden 15C i
Lomma. Mer information om startdatum för kommande utbildningar
kommer att publiceras på lomma.se.

Att tänka på
• Utbildningen är gratis.
• Fika ingår vid varje tillfälle.
• Ingenting dokumenteras.
• Det finns inget krav på att båda föräldrar ska delta.
Så anmäler du dig
Anmäl dig till någon av familjerättssocionomerna:
Christina Andersson
christina.andersson@lomma.se
040-641 12 26
Ingrid Ekholm Ydreborg
ingrid.ekholmydreborg@lomma.se
040-641 12 92
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