
Familiens Hus tilbyr Foreldreveiledning: 
 

Familiens hus har tilbud for foreldre som har behov for hjelp og støtte i foreldrerollen. Vi tilbyr 

forebyggende foreldreveiledning med utgangpunkt i anerkjente metoder. 

Kursene foregår hovedsakelig på dagtid. 

Kontakt koordinator i Familiens hus, Solveig Wallann, for informasjon                               

Telefon: 46836537 Mail: solveig.wallann@tromso.kommune.no  
 

 

• 0-6 år: Foreldregruppe COS - Trygghetssirkelen 
Kursoppstart i oktober og november. Tirsdager kl. 13.00-15.00 

 

Tilbudet kan passe for foreldre som har utfordringer med å håndtere barnets følelser, enten det er sutrete, 

sint eller gråter mye. Noen foreldre har hatt utrygg oppvekst og er bekymret for om dette vil prege egen 

foreldrerolle. Trygghetssirkelen er en modell som kan hjelpe foreldre til å forstå hvordan de kan støtte 

barnet i ulike situasjoner, og gi barnet en god og trygg tilknytning.  

Tilbudet går over åtte uker. 
 

• 5 - 8 år: Foreldregruppe ICDP  
Gruppe på norsk med kursoppstart i 10.august. Tirsdager kl. 12.00-14.00  

Gruppe på arabisk, spansk og portugisisk med kursoppstart i september kl.17.00-20.00 (foreldre til barn i 

barnehage og skole) 
 

Tilbudet passer både for foreldre som ønsker å bli mer bevisste på samspillet med barna og de som opplever 

mer utfordringer i familiehverdagen. Gruppene tar utgangspunkt i 8 tema for godt samspill, og har som mål å 

bevisstgjøre foreldre på barnas behov og hvordan møte disse. I samtalen legges det vekt på de positive 

sidene i samspillet og hvordan vi kan bygge videre på dette.  

Tilbudet går over åtte uker. 
 

 

9-13 år: Foreldregruppe ICDP  
Kursoppstart 6. september. Tirsdager kl. 13.00-15.00 

Det er både spennende og utfordrende å få større barn i huset, og som foreldre har man ikke like mange 

treffpunkt der det passer å snakke om hvordan man skal håndtere disse utfordringene. Gruppa passer for de 

fleste foreldre med større eller mindre utfordringer. Ungdomstida er sårbar, og det kan være godt å bli mer 

bevisst på hvordan man kan støtte barna best mulig og sette grenser på en god måte. I gruppa legges det til 

rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer samt drøfte gleder og utfordringer i familielivet.  

Tilbudet går over åtte uker. 
 

 

• 3-12 år: Foreldregruppe De Utrolige Årene (DUÅ) 
Kursoppstart i september. Tirsdager kl.13.00-15.30 

Passer for foreldre som opplever at barna har utfordrende atferd, både hjemme og på skole/barnehage. 

Foreldre til 6-7 barn møtes i gruppe en gang i uka for å lære gode strategier og samspillsløsninger for å kunne 

håndtere barnet sitt. Kurset er praktisk orientert med øvelser og hjemmeoppgaver.  

Tilbudet går over 14 uker.  
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