
Målgrupp
Inspira  onsdagen vänder sig  ll chefer, verksamhetsutvecklare, familjebehandlare, 
boendestödjare och medarbetare inom IFO och funk  onshinderområdet.

Den 9 april 2019 kl. 9.30–15.30 arrangerar Göteborgsregionen en inspira  onsdag om PYC 
som vänder sig  ll chefer, verksamhetsutvecklare, familjebehandlare och medarbetare 
inom IFO och funk  onshinderområdet.
 
PYC (Paren  ng Young Children) är e   hembaserat föräldrastödsprogram baserat på väl 
beprövade socialpedagogiska principer. 

Programmet sy  ar  ll a   stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos 
personer med kogni  va svårigheter u  från säkerhet, omvårdnad om och samspel med 
barnet. Ini  alt utvecklades programmet för föräldrar med intellektuell funk  onsned-
sä  ning, men modellen har visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det 
fi nns behov av e   konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd.

Välkommen  ll en inspira  onsdag 
om PYC i Göteborg!

PYC – Producerat av The Paren  ng Research Centre

Föreläsare                             

Sabina Wieslander, familjebehandlare i Åtvidabergs kommun och Johanna Örnstedt, 
familjebehandlare i Motala kommun. Båda är utbildare av PYC.

Välkomna!
Yvonne Witzöe, ordförande PYC och planeringsledare på Göteborgsregionen



Program                             

9.00 Kaff e och mingel 

9.30–12.00 Inledande ord och varmt välkomna! 
Vad är kogni  va svårigheter och hur känner man igen problema  ken 
hos föräldrar? Vad säger forskningen om hur behandlingsarbetet ska 
genomföras med föräldrarna? A   utveckla föräldraförmåga med 
föräldrautbildningsprogrammet PYC – hur används programmet? 

12.00–13.00 Lunch på egen hand 

13.00–14.45 A   utveckla föräldraförmåga med föräldrautbildnings-
programmet PYC. Vilka undervisningsstrategier fi nns och hur tränas 
föräldrar i omvårdnad, samspel och säkerhet? 

14.45–15.00 Fika

15.00–15.30 Vad säger forskningen om föräldrautbildningsprogrammet 
PYC? Diskussion och frågor. 

15.30 Avslutning

Inspira  onsdagen hålls av Johanna Örnstedt och Sabina Wieslander, 
båda utbildare i PYC och familjebehandlare. 

De arbetar också för FoU lärcenter, föräldraskap och kogni  va svårigheter 
och har lång erfarenhet av behandlingsarbete med föräldrar som har 
kogni  va svårigheter.

Tid: 9 april 2019 kl. 9.30–15.30.  Kaff e serveras från kl. 9.00.

Plats: Elite Park Avenue hotell, Kungsportsavenyn 36–38 i Göteborg.

Avgi  : 700 kr per person exkl moms. I priset ingår fi ka, lunch ingår ej.

Anmälan: Anmäl dig genom a   klicka här. Sista anmälningsdag är den 19 mars 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud e  er sista anmälningsdagen debiteras full 
avgi  . Anmäld plats kan all  d överlåtas  ll annan person inom förvaltningen.

Frågor kring anmälan? Kontakta kurs@goteborgsregionen.se.

Integritetspolicy: När du anmäler dig registreras dina personuppgi  er i våra 
administra  va program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgi  er: 
www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy.

Upplysningar: Yvonne Witzöe, tel 0723-95 12 21,
yvonne.witzoe@goteborgsregionen.se, 

Prak  ska upplysningar: Susanne Vannerberg, tel 031-335 51 31,
susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

Läs mer om PYC: www.pyc.se

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/8508

