Hur är programmet uppbyggt?
PYC genomförs efter en manual som innehåller
fyra avsnitt.

Avsnitt 1: Att utveckla insatsen

Vad vet vi om resultatet
av programmet?
En utvärdering av PYC gjord i Australien visade:
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Här klargörs förälderns och PYC-handledarens
att de får stöd och hjälp i sitt föräldraskap.
respektive uppgifter och roller under utbildningen.
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Förälder och PYC-handledare identiﬁerar mål
tycker att programmet svarat mot deras behov.
med utbildningen. Mål är något som föräldern vill
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förbättra eller förändra i relation till omvårdnad
signiﬁkant för föräldrar och familjer.
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dare bestämmer vilket pedagogiskt material som
och ökad tillfredsställelse med sin föräldraska användas och formar innehållet för att nå det
förmåga.
uppsatta målet.
Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som baseras på väl beprövade sociUÊ >ÀiÃÊBÃÕÌLÀÌÌÊÃ>`i°
principer. Programmet
syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos
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2: Undervisningsstrategier
för att
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med kognitiva svårigheter. Initialt utvecklades och anpassades
programmet
till föräldrar med intellära utpersoner
förmågor
lektuella
funktionsnedsättningar.
sig vara
betydelsefull
för andra målgrupper Ê
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Detta avsnitt
riktar
sig till handledarenMen
ochmodellen
hand- har även visat
där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaseratföräldrar
föräldrastöd,
vilket
stärker
förälderns samspel
ökade.
lar om allmänna principer för undervisning, olika
med och omvårdnad om sitt barn. Läs mer på www.pyc.se.
undervisningsstrategier, pedagogiska metoder samt
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hjälp och tips i undervisningen av föräldrar.
de var mycket nöjda med programmet och de
Kommande utbildningar 2019
ansåg att det varit till stor hjälp för att utveckla
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Här återﬁnns instruktioner och information om
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Du är välkommen att kontakta:
kontinuerligt metodstöd.
När får jag veta om jag fått en utbildningsplats?
Modul 2: Samspel mellan förälder och barn
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• Man bör vara två från varje verksamhet för att kunna
personer. Vi förbehåller oss rätten att ställa in
att uppmuntra
barnet
i olika situationer.
utbildningen
det blir för få
anmälda.
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i processen
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Avsnitt•4: PYC
Tillvägagångssätt
för ett
Anmälan 47 37, lisbeth.mensas@hb.se
det
är
en
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att
man
har
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framgångsrikt genomförande
Anmälan via www.pyc.se. Anmälan är bindande,
föräldrarnas hem (eller i hemlik miljö, t ex behandlingshem).
Detta avsnitt handlar om olika tekniker som ökar
men kan överlåtas till annan deltagare.
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Mer information om PYC ﬁnns på:
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Grundutbildning i PYC
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