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             Vart vänder jag mig om jag behöver råd eller stöd? 

                
 Ta kontakt och diskutera med andra föräldrar kring dina funderingar. Du är troligtvis inte 

ensam om dina frågor eller din oro.  
 

 Norregatans familjeverksamhet 0411-57 80 19. Här kan familjer med barn och 
ungdomar i åldern 0-20 år få stöd i olika situationer. Kan erbjuda upp till 5 råd- och 
stödsamtal, samtalen registreras inte och är kostnadsfria. 
 

 IFO, Individ och familjeomsorg, receptionen 0411-577 360. Här kan du ringa för att göra 
en ansökan om stöd samt få vägledning vart du kan vända sig inom socialtjänsten. 

 

 Fältgruppen 0411-577 055 eller 577 588. Jobbar med förebyggande insatser för barn 
och ungdomar och har god kännedom om vad som ”är på gång” på ungdomssidan, både 
vad gäller tobak, alkohol och narkotika, men även andra ungdomstrender. 

 
 Mariamottagningen Skåne Sydost 0411-57 74 55, mariamottagning@ystad.se 

En öppenvårdsmottagning för alla som är upp till 25 år och som upplever bekymmer eller 
problem kopplade till alkohol eller droger. De bistår med stöd och kostnadsfri information, 
rådgivning och behandling för ungdomar, föräldrar och anhöriga. 
 

 FMN, Föräldraföreningen Mot Narkotika, 040- 14 05 95. Finns i Malmö och Trelleborg. 
Hit kan du ringa för att få stöd om man misstänker eller vet att sitt barn missbrukar 
narkotika. Kan erbjuda råd- och stödsamtal, samtalen registreras inte och är kostnadsfria. 
 

 En väg in 020-51 20 20. Telefonrådgivningen En väg in är din första kontakt med barn- 
och ungdomspsykiatrin i Skåne (BUP). Vi ger vägledning och råd, och bokar vid behov tid 
till våra Första linjen-mottagningar eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, 
BUP. Hit kan du som är under 18 år med psykisk ohälsa vända dig för råd och stöd. Även 
du som är förälder, skolpersonal eller annan närstående och oroar dig för någon som mår 
psykiskt dåligt kan ringa oss. 
 

 Viktiga resurspersoner på skolan är skolsköterskan och skolkuratorn:           
             Norreportskolan               0411-577 505           0411-577 511               
             Västerportskolan                0411-577 845           0411-577 493                       

         Kunskapsskolan                08-506 914 53          08-506 914 54 
 

 

 Polisen, 114 14, kan du ringa till med tips om du hört eller sett något och samtalet kan 
göras anonymt.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

                                                                                                      

 

¤ Vara en bra förebild ¤ Ha en nära relation ¤ Vara intresserad och lyssna 
       ¤ Vara närvarande och engagerad ¤ Vara tydlig och sätt gränser 
          ¤ Kom överens tillsammans ¤ Ta hjälp av andra föräldrar 
                       ¤ Ta hand om varandra ¤ Visa kärlek 
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Tips på bra länkar 

Tonårsparlören- På hemsidan finns massor av tips, argument och fakta till föräldrar 
om tonåringar och alkohol. Finns också i bokform som skickas ut till alla föräldrar med 
barn i åk 7 till Valborg. 

tonårsparlören.se 
  
 
Drugsmart- Här finns mycket information om tobak, alkohol och andra droger. Om du 
inte hittar den information du söker kan du ställa anonyma frågor till experter. 

drugsmart.com 
 
 
Drugnews- Nyhetsbyrån som tar tempen mot drogkampen. Drugnews startade 1999 
för att självständigt, snabbt och initierat presentera nyheter om alkohol, narkotika, tobak 
och dopingmedel, och även om livet mer i allmänhet. 

drugnews.nu 

 
 
CAN- Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning har till uppgift att 
sprida information om alkohol och andra droger genom rapporter och undersökningar, 
webbplatser för olika målgrupper, tidskriften Alkohol & Narkotika.  

can.se 
 
 
Surfa lugnt- Surfa Lugnt vill höja vuxnas kunskaper om barn och ungas vardag på 
Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som 
engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte. Samt ge föräldrar och andra vuxna 
mer kunskap att hantera fallgroparna på Internet, som till exempel mobbning, 
trakasserier, kränkningar och integritetsfrågor.  
surfalugnt.se 
 
 
På narkotikafriskola.se finns informationshäftet 8 myter om cannabis att ladda ner 
gratis. Det kan vara viktigt för dig att kunna bemöta argumenten som ungdomar kan ha 
till cannabis. Det är bra om man som vuxen är påläst inom detta område. 

 
 
                       
                       
           

 
 
 


