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En föräldrautbildning på fem tillfällen 

om vägen till vuxenlivet för unga med  

Funktionsnedsättning 

 

Start torsdag 7 oktober 2021 

 
 

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning i 

Göteborg?  

Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till 
för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt när det unge tar steget ut till ett 
vuxet liv.  

Föräldrautbildningen Steg- Ett ut har tagits fram i samverkan mellan 
föräldrar och professionella. Utbildningen ger dig en grundläggande 
kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och 
för dig som förälder. 

Målgrupp för utbildningen är föräldrar till ungdomar/unga vuxna, 16 - 25 år, 
med funktionsnedsättning som är på väg att ta steget ut till ett vuxet liv.  

Utbildningen består av fem tillfällen med fokus på den unges 

vuxenblivande. Vårens tillfällen är: 

• Torsdag 7 oktober 

• Torsdag 14 oktober 

• Torsdag 21 oktober 

• Torsdag 28 oktober  

• Torsdag 4 november Minimässa på Dalheimers hus  

        Obs! Restriktioner gällande Covid-19 kan göra att Minimässan ställs in.  

Vi börjar klockan 17:40-20:00. Föreläser gör bland annat representanter 

från Socialtjänsten, Anhörigstöd, Överförmyndarförvaltningen, 

Arbetsförmedlingen, Lärvux och Boende med flera.  
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Praktisk information 

Utbildningen är gratis och äger rum digitalt på Teams. Vi kommer att ta 
kontakt med er innan föreläsningarna börjar för att se om ni har några 
frågor och att den digitala uppkopplingen fungerar. 
 
Minimässan kommer vara fysiskt på Dalheimerhus men kan komma att 
ställas in om restriktioner kring Covid-19 inte tillåter detta.  
 
 
Anmälan:  
 
Monica Albinsson monica.albinsson@funktionsstod.goteborg.se  
 
 
Frågor:  
 
Monica Albinsson monica.albinsson@funktionsstod.goteborg.se  
telefon 031-365 33 56 
Eva Gabrielsson eva.gabrielsson@funktionsstod.goteborg.se  
telefon 031-365 36 71 
Eivor Gustafsson eivor.gustafsson@funktionsstod.goteborg.se 

telefon 031-365 51 49 
 
 
 
 
 

Önskas språktolk meddela anhörigkonsulent eller lotsarna 
 

Önskas teckentolk    ring Camilla Sandell eller Jenny Olofsson  
Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning  
telefon: 031-367 98 08 
mail: lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se 

 
 
 

Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Steg-ett ut! 
 

 

 

mailto:monica.albinsson@funktionsstod.goteborg.se
mailto:monica.albinsson@funktionsstod.goteborg.se
mailto:eva.gabrielsson@funktionsstod.goteborg.se
mailto:eivor.gustavsson@funktionsstod.goteborg.se
mailto:lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se

