Studiecirklar för föräldrar med rötter i
andra kulturer än den svenska.
Offentlig verksamhet och civilsamhället i samverkan för
bättre integration och förbättrade studieresultat.
Föräldrar samtalar och utbyter erfarenheter om att vara förälder i
ett nytt land i anslutning till skolan.
Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv!
När föräldrar och skolan samarbetar
förbättras skolklimatet och
skolresultaten!
”Föräldrar som är nya i Sverige” vill
ta ansvar och hjälpa till, men vet inte hur!
Skolans uppdrag är inte att lära föräldrar
att vara ”skolföräldrar”.
Studiefrämjandet kan folkbildning och har erfarenhet
av hur man ger mäniskor ”empowerment”!
Studiefrämjandet har tagit fram
ett mycket uppskattat studiecirkelmaterial
”Älskade barn” för föräldrar i ett nytt land.

Studiefrämjandet utbildar föräldrar som blir cirkelledare för
andra föräldrar i barnets skola. Tillsammans kan föräldrarna
bidra till att barnen lyckas bättre både i och utanför skolan.
Det är tanken bakom ”Älskade barn i skolan”.

Tensta/Hjulsta är en mångkulturell del av stadsdelen SpångaTensta nordväst om Stockholm. Området beskrivs ofta som ett
socioekonomiskt svagt utanförskapsområde där boende inte
känner sig som en del av staden och landet. Förtroendet för
kommunal verksamhet och institutioner är lågt. Studieresultaten
har under lång tid generellt varit svaga och många ungdomar
slutför inte sina gymnasiestudier.
De flesta insatser som görs för att förbättra studieresultaten fokuseras på
eleven och sker under den senare delen av grundskoletiden. I
förebyggande och främjande forskning om vad som varit viktigt för de
elever som lyckas i skolan, ges föräldrarna en viktig roll. Då gäller det
inte enbart förälderns egen studiebakgrund, utan intresset och stödet
som föräldern gett sitt barn och hur man haft förtroende för och
samarbetat med skolan som lyfts fram.
Studiefrämjandet har efter önskemål från och tillsammans med föräldrar
på Järvafältet tagit fram ett uppskattat studiecirkelmaterial för föräldrar
med rötter i andra kulturer än den svenska. Intresset från föräldrar i ett
nytt land att försöka förstå mer om sin egen viktiga roll och hur man kan
tänka i förhållande till förskola, skola, fritid, barnets kamratrelationer och
tonårsperiod etc. har varit mycket stort. Att få samtala om detta utan
pekpinnar om vad som är rätt eller fel har lockat både mammor och
pappor och skapat självkänsla och förtroende i rollen som föräldrar.
I de kommunala skolorna på Järva upplever skolans personal att många
föräldrar har felaktiga förväntningar på skolans personal och uppdrag.
Men också på sin egen roll och ansvar som förälder. Möjligheterna att
skapa forum för att öka förståelsen för varandras uppfattning är svåra att
organisera och kräver mycket tid.

Stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta provar under två läsår med
start höstterminen 2016 att i samarbetet med Studiefrämjandet
förlägga studiecirkeln ”Älskade barn” i skolans lokaler.
Genom att låta skolan vara platsen för studiecirkeln som leds och
genomförs av föräldrar är syftet att låta föräldrar med intresse för
sina barns utveckling samlas på en betydelsefull plats där barnens
framtid formas. I skolan samlas barn med olika kulturell bakgrund
och olika språk. Föräldrar som deltar i cirkeln ges möjlighet att
träffas över etniska gränser och språkgrupper. Cirkeln genomförs
av och med föräldrar på svenska, men med möjlighet att få viktiga
ord och begrepp översatta av andra deltagare. Fler synvinklar på
föräldrarollen lyfts fram av deltagarna och förståelsen för olika sätt
att tänka som förälder har möjlighet att öka. Nätverket runt skolans
barn blir bredare och större vilket kan leda till ökad trygghet för
eleverna.
Utifrån att förståelsen för föräldrarollen stärks hoppas vi att
cirkeldeltagarna uppmuntras att se möjligheter att engagera sig
positivt på andra sätt för sina egna och andras barn i skolan och på
fritiden.
Studiecirklarna vill ge föräldrarna ”empowerment” i förhållande till
sitt barn både i och utanför skolan. Det kan även bidra till att
förtroendet och samarbetet mellan skola och föräldrar stärks. Vilket
är viktigt för att främja ett gott skolklimat och goda studieresultat.
Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet
”Älskade barn i skolan” – föräldraintegration,
som medfinansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.
Ett samarbete mellan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Studiefrämjandet,

Hur ska man då lyckas i den gemensamma målsättningen att
barnen ska trivas i skolan och lyckas i sina studier?
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