
Tid:  21–23.6.2021 heldag med övernattning. Kursen inleds på 
måndagen kl. 11och avslutas 14-tiden på onsdagen.

Kursplats: Lilla Solvalla, Solvalla, Nouxvägen 82, Esbo.

Anmälning till familjekurser@folkhalsan.fi senast den 23.5.2021. 
Meddela barnets namn, ålder, eventuellt tidigare 
kursdeltagande, vårdnadshavares kontaktuppgifter och en kort 
beskrivning av behovet av kursen. Kurskoordinatorn kontaktar er 
med närmare information efter att anmälan tagits emot.  
Syskondagarna har ett begränsat antal platser, beslut om plats ges 
efter sista anmälningsdagen. Valet av kursdeltagare görs enligt § 14  
i STEAS:s understödsförordning, som beaktar sociala- och hälso-
faktorer, behovet och tidigare deltagande i liknande understödd 
verksamhet. Vid likvärda ansökningar avgör anmälningsordningen. 

Avgift: Kursen är avgiftsfri och finansieras med stöd från STEA, 
Veikkaus. I kursen ingår kost och logi, men resorna till och från 
kursplatsen bekostas av familjen.

Kontaktuppgifter

Kurs

Syskondagar
21–23.6.2021
Syftet är att syskon till barn med 
funktionsvariation ska få träffas, 
vara i centrum, ha det roligt och 
kunna prata med varandra om att 
ha ett annorlunda syskonskap. 
Deltagarna får mera kunskap om 
sina syskons utmaningar och vardag 
samt verktyg för  att hantera olika 
situationer som uppstår i vardagen. 
Framförallt får ni träffa andra i 
liknande situation!

För vem?
Kursen riktar sig till barn i åk 2–6.
Har du ett syskon med särskilda behov som 
ADHD/ADD, autism eller ett funktionshinder – då 
kan de här dagarna vara just för dig!

Vad? 
Genom ledda aktiviteter, lekar och grupper  
behand las de aktuella frågorna. Deltagarna får 
delta på evenemang på Solvalla eller gör en utfärd 
till ett evenemang. Dessutom kan man njuta av 
bastu och ett dopp i sjön om man vill.

Var?
Kursen är en övernattningskurs och inkvarteringen 
ordnas i två personers rum  i huset Lilla-Solvalla.  
Solvalla är ett nationellt idrottsinstitut vid Noux 
Långträsk i Esbo. Solvalla ligger cirka 35 km från 
Helsingfors centrum och 17 km från Esbo centrum.

Folkhälsans Förbund 
Paula Ala-Käkelä
Tfn: 044 788 36 30
E-post: familjekurser@folkhalsan.fi
Mer information: www.folkhalsan.fi/
anpassningskurser-barn

annorlunda syskonskap

utmaningar och vardag




