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Målsättning: 

 Stärka föräldrarollen – jag är en OK 
förälder! 

 Praktiska och konkreta strategier – hur 
gör jag? 

 Erfarenhetsutbyte och möjlighet till 
kontakt föräldrar emellan. 

 

 Norregatans Familjeverksamhet 
      Lilla Norregatan 4e, Ystad 

Telefon 0411-577 888 

Mobil 0708-460 016 

e-post: foraldrautbildning@ystad.se 
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Satsa ett par timmar på ditt 

livs viktigaste uppgift! 
 

Ystads kommun erbjuder kurser för föräldrar som 
har barn i tonåren (12-16 år ca) 
 

Föräldrar träffas och diskuterar strategier för att 
hantera sin föräldraroll. Det viktigaste målet med 
kursen är att bryta negativa samspelsmönster och 
istället förstärka positiva beteenden 
 

- Vilka krav kan man ställa på sitt barn? 

- När ska en trettonåring vara  hemma på kvällen?  
- Hur gör man för att ta sitt  föräldraansvar utan bli 
alltför  styrande?  
 

Ny svensk forskning visar att föräldrastöd ger god 
effekt.  Bland annat minskar stressen hos föräldrar,  
konflikterna i familjen minskar och  
relationen mellan barn och  
föräldrar blir bättre 
 

Ystads kommun erbjuder sedan  
flera år kostnadsfria föräldrastöds- 

kurser enligt COPE-metoden*  

 
 
*Mer om Cope-metoden kan du läsa 
på www.ystad.se/cope 

 

Diskussioner kring åtta olika 
teman 
Vi träffas vid åtta tillfällen, två timmar per gång för 
att arbeta med frågor kring tonåringar och 
föräldrars samspel. 
 
Teman vi tar upp är: 
1. Uppmärksamhet och beröm - Lär känna din 
tonåring igen  
2. Bevara ditt lugn - De fyra kardinalsynderna  
3. Bortse från negativt beteende - Små men 
irriterande problem  
4. Planera i förväg - De fyra förhållningssätten  
5. Belöningssystem 
6. Konsekvenser - Manipulation 
7. Problemlösning - Förhandling 
8. Att hålla koll på sin tonåring - Att stå emot och 
ställa krav 
9. Repetition, avslutning 
 
Kursen leds av utbildade COPE- kursledare. Vid 
varje kurstillfälle bjuder vi på kaffe/the och tilltugg. 
 
 

 

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN 
Via hemsidan: www.ystad.se/cope  
E-mail:foraldrautbildning@ystad.se  
Tel: 0411-57 78 88, 0708-46 00 16 

http://www.ystad.se/cope
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