
Välkommen till
Familjecentrum Prisman
Familjecentrum Prisman är en mötesplats för blivande föräldrar och  
föräldrar med barn i åldern 0–6 år. På ett och samma ställe erbjuds  
olika tjänster av betydelse för barn och föräldrars hälsa och välbe-
finnande. Här finns barnmorska, BVC-sköterska, socialrådgivning och 
öppen förskola. All personal inom verksamheten har tystnadsplikt. 

Öppen förskola
Välkommen att träffa andra barn 
och föräldrar. Här kan ni leka, 
skapa, sjunga, läsa och delta i 
våra aktiviteter. Det kostar inget 
att komma och du ansvarar för 
ditt/dina barn. Det finns fika till 
självkostnadspris.

Öppet måndag–fredag
Tisdag endast för barn upp till 1 år
Fredag endast för barn upp till 2 år
Övriga dagar 0–6 år

BVC-sköterska
BVC-sköterska ger råd och stöd 
i ditt föräldraskap och i frågor 
som rör ditt barns hälsa och 
utveckling. I föräldragrupp får du 
ytterligare information och möj-
lighet att dela med dig av dina 
erfarenheter. 

BVC-sköterska finns på plats 
onsdag förmiddag.

Socialrådgivning
Familjebehandlare ger råd och 
stöd i såväl små som stora 
bekymmer. Du kan också få infor-
mation om vad socialtjänsten kan 
erbjuda i olika situationer.

Familjebehandlare finns på plats 
måndag och torsdag förmiddag. 

Barnmorska
Barnmorskan hjälper till med råd-
givning samt tidsbokning. Föräld-
rautbildning för blivande föräldrar 
bedrivs på familjecentrum.

Barnmorska finns på plats 
tisdag förmiddag.



Familjecentrum Prisman
Besöksadress: Varbergsvägen 50, 511 61 Skene

Familjecentrum Prisman
Telefon: 0320 21 74 75 
Samordnare Eva Lindh Långmo 
Telefon: 0706 18 04 26, E-post: familjecentrumprisman@mark.se

KONTAKT OCH ÖPPETTIDER
Familjecentrum Prisman har öppet måndag–fredag 
Detaljerade öppettider se: mark.se/prisman
  
Följ oss gärna på vår Facebooksida:
facebook.se/familjecentrumprisman

Familjecentrum Prisman består av:
Öppna förskolan - för blivande föräldrar och alla med barn 0–6 år
Förskollärare, barnskötare och pedagog finns på öppna förskolan varje dag

BVC-sköterska
BVC-sköterska finns på Familjecentrum onsdag förmiddag

Barnmorska
Barnmorska finns på Familjecentrum tisdag förmiddag

Socialrådgivning
Familjebehandlare finns på Familjecentrum måndag och torsdag förmiddag


