Vad tycker föräldrar?
”Egentligen gör vi ju inte så annorlunda saker nu…men nu jobbar vi
med ett material, det känns annorlunda och jag ser ju att jag lär mig”.

Vad tycker yrkesverksamma?
”När man arbetar med PYC då arbetar man mer målmedvetet och
detta görs hela tiden tillsammans med föräldern… jag tror att det
blir en stor skillnad för föräldern…”

Vill du veta mer?
Sandra Melander
Regional samordnare Uppsala län
Telefon: 018-611 67 90, E-post: sandra.melander@regionuppsala.se
Anna Nylén
Regional samordnare Östergötland och Kalmar län
Telefon: 0141-22 53 64, E-post: anna.nylen@motala.se
Yvonne Witzöe
Regional samordnare Göteborgsregionens kommunalförbund
Telefon: 031-335 51 91, E-post: yvonne.witzoe@grkom.se

Ett individuellt och hembaserat
föräldrastödsprogram
Mer information om PYC finns på www.pyc.se

eter som föräldern tillägnat sig.
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Avsnitt 2: Undervisningsstrategier för att
lära ut förmågor
Vad är PYC?

förmåga.
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Vad vet vi om resultatet av programmet?
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