Välkommen som cirkelledare i ”Älskade barn” i skolan!
Studiecirklar för föräldrar i nytt land i samverkan med
stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta, Studiefrämjandet i Stockholms
län och Utbildningsförvaltningen.
Det här studiematerialet handlar om föräldrar och barn med rötter i andra kulturer än
den svenska. Om barnens vardagsliv i familjen och utanför hemmet. Om
barnomsorg, skola och fritid. Om normer och värderingar, problem och möjligheter.
Alla de saker som påverkar vuxna och barn i familjen.
Materialet har kommit till genom önskemål från föräldrar i stadsdelarna på Järvafältet
i Stockholm med stöd av Studiefrämjandet.
Med stöd av Asyl och Migrationsfonden, AMIF, utbildar Studiefrämjandet föräldrar att
vara cirkelledare som håller samtalscirklar med andra föräldrar i stadsdelen SpångaTenstas skolor under läsåren 2016 – 2018.
Då vi vet att barn, vars föräldrar har en bra relation till skolans personal, lyckas bättre
i sina studier och i livet, provar vi under två läsår att utveckla den populära
studiecirkeln ”Älskade barn” i skolan. Vår förhoppning är att föräldrar med barn i
samma skola från olika kulturer ska träffas och i studiecirkelform prata om de viktiga
saker som materialet tagit fram. Utmaningen är att genomföra cirkeln på ett
gemensamt språk, svenska, men med möjlighet att översätta olika ord och begrepp
med hjälp av cirkeldeltagarna.
I skolor där föräldrarna har förtroende för och samarbetar med skolans personal för
alla barns bästa, är skolklimatet bättre och studieresultaten högre. Vi vet att alla
föräldrar önskar det bästa för sina barn oavsett var man kommer ifrån. Genom att ha
barnens utveckling och skolan i fokus ger ”Älskade barn” i skolan möjlighet för
föräldrar att skapa nya kontakter med andra föräldrar och hitta sätt att gemensamt
bidra till att barnen får en ännu bättre skolgång.
Som cirkelledare är du en jätte viktig länk för att föräldrar från olika kulturer ges
möjlighet att träffas och prata om sina barn och sitt föräldraskap i anknytning till
skolan.
Lycka till!

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, Stockholms län

