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Stanna hemma längre - går det?

HEMMAFÖRÄLDRARS NÄTVERK  – HFN                      

Många föräldrar känner med sin magkänsla att försko-
lestart vid ett års ålder nog inte passar det egna barnet. 
Men när de vill gå mot strömmen och satsa på tid för 
barn och balans mellan familj och arbete, så märker de att 
de saknar både information och stöd från samhällets sida, 
hur de ska gå tillväga.

Genom att gå med i Hemmaföräldrars nätverk 
kan du som förälder få stöd, råd, tips och inspiration hur 
du kan stanna hemnma längre - men också hur du lägger 
upp din hemmatid med ditt/dina barn.
   Hos oss får du hjälp att hitta andra hemmaföräldrar i 
ditt närområde, tips på hur du kan börja nätverka och 
framförallt så får du stöd och tillgång till artiklar och 
studier som visar att det går alldeles utmärkt att själv ha 
omsorgen om sitt barn, även efter ett års ålder.
   Hemmaföräldrars nätverk - HFN, är Sveriges 
ledande hemmaförälderorganisation och vi arbetar 

också med att opinionsbilda för hemmaföräldrarnas 
sak och för att vi ska få friare politiska ramar, som gör 
det möjligt för föräldrar att lättare välja tid för barn 
och balans mellan familj och arbete. Men vill också 
att det ska bli enklare att välja andra barnomsorgslös-
ningar, som dagmamma eller flerfamiljssystem. Vi tror 
på valfrihet och många olika barnomsorgsalternativ - 
eftersom barn är olika.

HFN drivs helt ideellt och är en politiskt och religiöst 
obunden organisation.  Besök oss gärna på:
hemmaforaldrar.se
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Med en liten nyfödd i famnen känns dagarna man har framför sig som oändliga, 
men när föräldradagarna börjar ta slut känner en del med magkänslan att den där 
förskolestarten nog kan vänta några år till. Men stanna hemma längre - går det 
verkligen? Ja då - det går alldeles utmärkt.
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