ÄLSKADE BARN i skolan
Ett EU projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

Den första ”terminen” i projektet går
mot sitt slut
Nu har projektet ”Älskade barn i skolan”
som finansieras av AMIF-fonden varit i
gång under en termin. Startsträckan har
blivit längre än vi trott, men det har varit
väldigt spännande att stärka samarbetet
mellan
offentlig
förvaltning
och
civilsamhället. Utbildningsmaterialet som
används i våra studiecirklar har tagits fram
av Studiefrämjandet och föräldrar på Järva
fältet nordväst och Stockholm.
Det finns fortfarande lite frågetecken hos
skolan kring vad och hur detta ska tillföra
något mervärde och inte bara merarbete.
Genom dialoger med föräldrar blev det
tydligt att många föräldrar inte förstår sig
på hur de kan bidra till sitt barns
skolframgång och utveckling, men att de
gärna vill! I möten med pedagoger i
skolorna så hör vi att man bekymrar sig för
hur man ska få föräldrar att sitt ansvar för
olika saker i samarbetet med skolan.
Skolan kan och ska inte, ta på sig hela
ansvaret för att barnen klarar av sin
skolgång optimalt. Det är i det ”mellanrummet” som projektet ”Älskade barn i
skolan” vill bidra. Stödja och stärka
föräldrar som ”vill” och låta skolan hålla
störst fokus på sitt pedagogiska uppdrag.
Den första cirkelledarutbildningen
Den första studiecirkelledarutbildningen
hölls i mitten av oktober med 8 deltagare.
Annika som har lång erfarenhet av
cirkelledarutbildningar
gav
gruppen
omdömet, ”den mest inspirerande” hon
haft på mycket länge. Samt medgav att hon
själv lärt sig många nya saker. En fråga
som diskuterades var hur det kommer att
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kännas att hålla en studiecirkel på den
skola som man har sitt eget barn. Vad kan
uppstå integritetsmässigt gentemot andra
föräldrar i samma klass eller skola? I
projektledningen tror vi inte att det ska
spela någon roll och uppmuntrar cirkelledarna att prova. Projektets syfte är ju
bl.a. att stärka sammanhållningen bland
föräldrar som har barn på samma skola. De
första cirklarna startar i januari 2017.
Nästa cirkelledarutbildning sker den 4-5
februari 2017.
Informationsspridning
Vi är glada över att ha deltagit i olika
konferenser för att sprida kunskap om
projektet. Vi har deltagit i Länsstyrelsens
konferens om föräldraarbete riktat till nya
föräldrar i Sverige och SKLs konferens
”Uppdrag psykisk hälsa” riktat till
skolornas elevhälsoteam. Under våren
2017 kommer ett team från Oslo och ett
från Bodens kommun på besök till
Stockholm och vill träffa oss i ett utbyte
kring arbete riktat till föräldrar med annat
ursprung. Den 25-26 april ser vi fram emot
att tillsammans med Studiefrämjandet delta
på Barnrättsdagarna i Örebro.

Gott Nytt År!

