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Välkommen till öppna förskolan TilLiten 
– för barn med funktionsnedsättning

Öppna förskolan TilLiten är en mötesplats för barn med 
funktionsnedsättning och deras närstående. Här anpas-
sas leken efter ditt barns förmåga och du som förälder 
kan träffa andra i en liknande situation.

Att välkomna ett barn till världen är 
en omvälvande upplevelse för de 
allra flesta. För föräldrar kan käns- 
lorna gå upp och ner och frågorna 
vara många. Om man får ett barn 
som har en funktionsnedsättning kan 
livet ta en vändning som man inte 
hade räknat med. Då kan det vara 
tryggt att veta att det finns möjlighet 
att träffa andra föräldrar som delar 
en liknande vardag.   

Möjligheter
På öppna förskolan TilLiten finns 
möjlighet till lek, fika och samtal. Vi 
som arbetar på TilLiten har varierade 
kompetenser och erfarenheter bland 
annat av habilitering och stödsam-
tal. Ofta finns det personal på plats 
som kan tecken. 

Här finns vi: 
Tisdagar kl 9.30–12.00, Öppna för-
skolan i Lundby, Fyrklöversgatan 58

Onsdagar kl 9.30–12,.00, Kryddan, 
Lövgärdets centrum, till vänster om 
Kronans apotek 

Fredagar kl 9.30–12.00, FUB,  
Lillatorpsgatan 10, Örgryte
 
Nyfiken?
Hör av dig till:  
Ulrika van den Berg, tel 031-50 26 10 
ulrika.vandenberg@brackediakoni.se

För mer information, vägbeskrivning
och avvikande öppettider, besök 
www.brackediakoni.se/tilliten

Vilka är vi?
Vi är Bräcke diakoni och har arbetat 
med vård och omsorg sedan 1923. 
Som idéburen stiftelse har vi inga 
ägare och drivs av en tanke om att 
göra skillnad, snarare än av ekono-
misk vinst. Och det gör att vi kan 
tänka med hjärtat först. 

I samarbete med: Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, FUB Göteborg för barn 
unga och vuxna med utvecklingsstörning, Riksförbundet för rörelsehindrade 
barn och ungdomar i Göteborg med omnejd, Tidigt Föräldrastöd.          


