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VÅGA FÖLJA DIN MAGKÄNSLA
Som förälder översköljs du av olika råd hela tiden. Men det finns inte ETT enda
råd eller en enda lösning som fungerar – eftersom alla barn är olika. Det är där
magkänslan kommer in – nämligen DIN magkänsla, för det är du som är experten när det handlar om ditt eget barn.
Magkänsla är en av de viktigaste egenskaperna i ett bra föräldraskap. Det hindrar förstås inte att du som förälder tar
emot råd från andra föräldrar och lyssnar in vad BVC och så
kallade experter säger. Men när det kommer till olika beslut
som rör ditt barn, så kommer din magkänsla att vägleda dig
eftersom det är du som känner ditt barn bäst.
Många vill stanna hemma längre
Är du en av de föräldrar som till exempel känner starkt att du
skulle vilja stanna hemma längre än ett år, trots att normen är
att alla barn ska börja i förskolan vid ett års ålder? Då finns det
ett föräldranätverk för dig: Hemmaföräldrars nätverk.
Hemmaföräldrars nätverk arbetar för att det ska finnas många olika barnomsorgslösningar som förskola, dagmamma, tvåfamiljssystem och hemmaalternativet, så att alla
familjer kan sy ihop den lösning som passar dem bäst – så att
vi har riktig valfrihet. Det handlar om balans mellan familj
och arbete.
Vill du följa din magkänsla och stanna hemma längre – så
gå med i nätverket och ta del av den samlade information
som finns kring fördelarna med att ge sina barn tid.

Och framförallt HUR du gör få att få ekonomin att gå ihop,
hur du hittar andra som är hemma samt hur du lägger upp
dina arbetsdagar hemma med barnen, på bästa sätt för dig
och dina barn. Hos oss kan du välja att få råd och stöd på vår
facebooksida eller i vårt samtalsforum på hemmaforaldrar.se.
Träffar och föreläsningar för medlemmar
Vi tipsar också om intressanta artiklar och berättar om de
senaste politiska utspelen som rör familjepolitiken.
Som medlem så får du med jämna mellanrum inbjudningar till medlemsträffar för föräldrar och barn (Stockholmsområdet) samt till intressanta föreläsningar som stödjer dig i ditt föräldraskap.
Välkommen att besöka oss på hemmaforaldrar.se
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