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Välkommen till öppna förskolan TilLiten 

Har du ett litet barn med funktionsnedsättning, försenad  
utveckling, som väntar på diagnos eller som har en sjuk-
dom som leder till anpassningar i det dagliga livet? Letar 
du efter en mötesplats där du och ditt barn känner er trygga 
och kan delta på lika villkor? 

Här finns förståelse och kunskap för 
olikheter och som förälder kan du 
träffa andra som har en liknande var-
dag som din. Föräldrar som besöker 
oss uttrycker en lättnad över att få 
vara bara föräldrar och att barnet 
blir bemött för den hen är.  

Liten barngrupp 
På TilLiten finns möjlighet till lek, sång, 
fika och samtal. Barngruppen som 
träffas är liten, lokaler och leksaker 
är anpassade och vi har höga hygien-
krav. Barn 0–6 år är välkomna till oss.     

Möjligheter
Vi som arbetar på TilLiten har olika 
kompetenser och erfarenheter av 
bland annat habilitering och stöd-
samtal. Ofta finns det personal på 
plats som kan tecken och annan 
alternativ kommunikation. 

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

Fredagar kl 9.30–12.00, FUB,  
Lillatorpsgatan 10, Örgryte

Bara kom!
Ingen föranmälan behövs för att 
besöka oss. Har du frågor kan du 
kontakta Lina Bjarnegård Carlsson, 
tel 0765-03 26 11 (sms går bra) 
lina.b.carlsson@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.          


