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Örebro kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 

orebro.se 

Trygga föräldrar.  

Trygga föräldrar är en föräldrakurs som riktar sig till föräldrar med 
utländsk bakgrund som lever i social utsatthet och har oro för att 
deras barn (10–18 år) ska dras till miljöer med droger, kriminalitet 
eller våldsbejakande extremism. Vid denna frukost beskriver Åsa 
Carlsson och Monica Axelsson det föräldraskapsstödsprogram 
som de har skapat, skrivit en manual till, utbildat inom och som nu 
utvärderas av forskare. Programmet har sin grund i forskning om 
risk-skyddsfaktorer. Trygga föräldrar erbjuder stöd till föräldrar i 
deras föräldraroll genom fokus på självtillit och god föräldra-
barnkommunikation. 

 
Åsa Carlsson (till vänster i bild), kurator på Föräldrastöd inom 
socialtjänstens Förebyggande enhet Monica Axelsson (till höger i bild), kurator på Vivalla 
Familjecentral och håller i denna MR-frukost. 

 

Datum:  Fredagen 2 december 2022.  

Tid: Kl. 07:30 – 08:30. 

Lokal:  Kupolen, Rådhuset. Använd entrén via Stortorget 1A. 

Målgrupp:  Medarbetare i Örebro kommun och även externa intressenter. Särskilt 
välkomna ni som möter föräldrar, barn och ungdomar. 

Anmälan: Arrangemanget är kostnadsfritt men vi vill att du anmäler dig via denna länk, 
senast 29 november https://new.memlin.com/view/636b52632cee3b 

Övrigt:  Vi bjuder på enklare frukost till de som föranmält sig. Arrangemanget spelas 
in och kan ses i efterhand via intranätet. 

Kontakt: Har du frågor om anmälan kontakta Rådhusets reception 019-21 10 91. Har 
du frågor om arrangemanget, kontakta Sara Gustavsson 
sara.d.gustavsson@orebro.se  

 

Mänskliga rättigheter är en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. Örebro kommun är en stor organisation med många 

anställda som planerar för, tar beslut om, och möter en stor mängd människor varje dag. Det är därför i detta arbete som vi ska säkerställa att människors 

rättigheter integreras. De mänskliga rättigheterna ligger fast men Örebro kommuns insatser inom området förändras ofta över tid utifrån vilka frågor som 

behöver ges extra fokus. Har ni på er arbetsplats behov av kompetensutveckling? Kontaktpersoner hittar du tillsammans med information om kommande 

kompetensutvecklingsinsatser på intranätet. Läs mer på Örebro kommuns interna MR-sidor 

MR-frukost är ett forum för organisatoriskt lärande där vi lyfter interna goda exempel och arbetssätt. 

https://new.memlin.com/view/636b52632cee3b
mailto:sara.d.gustavsson@orebro.se
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