
Vi samordnar anmälningarna (kölista) och anvisar utbildning på lämplig 
plats inom Skåne och Blekinge i syfte att snarast hitta kurs till väntande 
föräldrar.

Kontaktperson: Lotta Pedersen 072-357 44 52
E-post: lotta.pedersen@studieframjandet.se

Anmälan skall innehåll namn, personnummer, adress och telefonnummer 
(arbete, bostad och mobil) samt e-postadress till samtliga deltagare.

 

Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge

Välkommen till Studiefrämjandet!  

Utbidningen omfattar 21 timmar och kostar 2 700 kr per deltagare. 

Utbildningarna genomförs i Studiefrämjandets lokaler på något av 
våra lokalkontor i Skåne och Blekinge.  
För mer information: www.studieframjandet.se 

OBS! Innan du anmäler dig till 
utbildningen skall du ha varit i 
kontakt med famijerätten i din 
kommun och genomfört ett
informationssamtal!
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Den obligatoriska föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar 
genomförs enligt följande premisser: 

Vi använder studiematerial inkl. studiehandledning framtagen av 
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsfrågor (MFoF) och 
Socialstyrelsen; ”Föräldraskap genom adoption” med bl.a. följande 
innehåll:

• Internationell adoption
• Barns utveckling
• Barnen
• Att bilda familj
• Att möta barnet
• Den första tiden tillsammans
• Att vara en adoptivfamilj

Studiefrämjandet erbjuder kommuner samarbete kring den obligatoriska 
utbildningen föräldraskap genom adoption.

Studiefrämjandet ska vara 
en frigörande kraft för 
människors möjligheter 
– i ett samhälle med 
respekt för naturens och 
kulturens mångfald.

Föräldraskap genom 
adoption

Inom Studiefrämjandet finns gedigen erfarenhet av att utbilda 
kursledare i pedagogik/metodik. Vi har god erfarenhet av utbildningar 
i samarbete med kommunerna och arrangerar sedan mer än tjugo 
år tillbaka aktiviteter för föräldragrupper; kurser, studiecirklar och 
föreläsningar som stöd i föräldraskapet.

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. 
Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna och finns 
över hela landet. Till våra profilområden hör djur, natur, 
miljö och kultur.

Beroende av antal deltagare har vi en eller två ledare per utbildning 
med följande kompetens: Beteendevetenskaplig utbildning. 
Grundutbildade på aktuellt studiematerial. Egen erfarenhet av 
adoptioner. Kunskap om barn och erfarenhet av att leda utbildningar.

Utbildningarna genomförs i grupper om 8-16 deltagare och det är 
obligatorisk närvaroplikt. 

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du kunna läsa, tala 
och förstå svenska.  Du ska kunna förstå kursledarens muntliga 
presentationer kring området adoption och själv kunna uttrycka 
idéer och åsikter i ämnet vid diskussion med kursledaren och övriga 
deltagare.
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