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Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta:
Mer information om PYC ﬁnns på:
Sandra Melander, projektledare för PYC
www.parentingrc.org.au
Telefon: 018-611 67 90
www.fous.se
E-post: sandra.melander@lul.se
Mer information om PYC samt kontaktuppgifter till
områdesansvariga i Västra Götaland, Östergötland och
Uppsala län finns på:

www.lul.se/suf www.grkom.se
www.fous.se
www.linkoping.se

