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ALLMÄN ÖVERSIKT

I slutet av året nåddes vi på Hem och Skola av den goda nyheten att vi beviljats medel för ett treårigt 
projekt	Varje	förälder	är	en	resurs	för	sitt	barn	2018-2021.	Det	blev	en	fin	avrundning	på	ett	verksam-
hetsår där tyngdpunkten varit att bidra med konkreta modeller på hur föräldrar kan bli mera delaktiga i 
sitt barns lärostig.

Ur ett Hem och Skola perspektiv kan man säga att de nya läroplanerna som nu tagits i bruk inom hela 
den grundläggande utbildningen, förskolan och småbarnspedagogiken synats tydligt under året. Frågor 
som handlar om föräldrars delaktighet i sitt barns lärande och skolgång ges mera tyngd och uppmärk-
sammas mera än tidigare både av utbildningsanordnarna och media. Efterfrågan från skolhåll om 
föreläsningar om samverkan med föräldrar är stor och vi är speciellt glada över det goda samarbetet 
med lärarutbildningarna vid Åbo Akademi och Helsingfors Universitet.

Den nya läroplanen i grundskolan och planen för småbarnsfostran förutsätter att föräldrar beaktas i 
skolans och dagisets verksamhet på ett aktivare sätt än tidigare. Föräldrar skall inbjudas till samtal om 
verksamhetens utgångspunkt, dess värdegrund. Förbundet har under året lanserat ett nytt material 
kallat ”Värdegrunden – Dialogduk för föräldrar” som kan användas under föräldrakvällar för diskus-
sioner i små grupper. Materialet har erbjudits skolor och dagis för att ta upp värdegrundsfrågor med 
föräldrarna.  En annan större satsning har varit att skapa ett nytt material för föräldrar vars barn inleder 
sin skolgång kallat Skolan börjar-Välkommen! Hösten 2017 har präglats av vår klassföräldrakampanj med 
både	nytt	tryckt	material,	en	video	och	POP	UP-träffar	för	klassföräldrar.

Vi vill tacka alla våra samarbetspartners, varje enskild förälder som aktivt jobbar för sitt och andras barn 
i	våra	medlemsföreningar	och	alla	finansiärer	som	med	sitt	stöd	möjliggör	vårt	arbete.

FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Vid årets slut hade förbundet 274 medlemsföreningar. Sju nya medlemsföreningar antogs till förbun-
det och fem medlemmar anhöll om utträde då fem skolor/daghem upphörde med sin verksamhet. Nya 
medlemmar för år 2017 är:

Föräldraföreningen vid Daghemmet Arbetets vänner rf, Helsingfors
Garantiföreningen för Sjundeå barnträdgård rf, Sjundeå
DH Malmgård föräldraförening rf, Helsingfors
Föräldraföreningen vid daghemmet Brita Maria Renlund rf, Helsingfors
Strandsvalans daghemsförening rf, Vasa
Kronoby gymnasiums Hem och Skola rf, Kronoby
Föräldraföreningen Mårran rf, Lovisa
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EGEN VERKSAMHET

KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Samarbete med den nya klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet

En av målsättningar för vårt utvecklingsarbete var att inleda ett samarbete med den nya klasslärarut-
bildningen vid Helsingfors Universitet för att få möta samtliga blivande lärarstuderande. Helsingfors uni-
versitet har förhållit sig positivt till vår önskan och vi har under året fått föreläsa för både de blivande 
klasslärarna och ämneslärarna. Meningen är att vi årligen skall möta studenterna så att samverkan med 
föräldrar på sikt ska ses som en helt naturlig och väsentlig del av lärarnas arbete och att de nyutexamin-
erade lärarna ska känna sig trygga och bekväma i samarbetet med föräldrar och känna att föräldrarna är 
deras viktigaste samarbetsparters.

Klassföräldrakampanj

Förbundet satsade på en större kampanj för att synliggöra klassföräldraverksamheten i våra skolor. Vi 
gav	ut	en	broschyr	och	 lanserade	en	kortfilm	om	uppdraget.	Då	materialet	 lanserades	skickade	vi	ett	
brev till skolornas rektorer i vilket vi beskrev syftet med klassföräldrar och uppmanade skolan och dess 
personal att lyfta upp det arbetet som klassföräldrarna gör i klasserna för att skapa trygghet och ge-
menskap. Det är centralt att skolorna marknadsför och presenterar uppdraget som ett värdefullt sätt till 
att bidra till elevernas välmående i skolvardagen. Ett materialpaket skickades till samtliga skolor där det 
finns	en	föräldraförening	som	är	medlem	i	förbundet.

Ny grafisk profil

Förbundet	fick	en	ny	grafisk	profil	skapad	av	Klaus	Suhonen	och	Maria	Ahonen	på	Peoples.	Den	grafiska	
profilen	tas	i	bruk	stegvis	så	att	allt	material	och	det	visuella	utseende	senast	under	år	2018	blir	enhetligt.

Skolkontakt

Skolkontakt	är	ett	projekt	som	koordineras	av	Förbundet	Hem	och	Skola	och	finansieras	av	Svenska	
kulturfonden. Idén med projektet är att skapa vänskapskontakter mellan regioner och också, från och 
med 2017, mellan språkgrupperna. 2017 har rätt få Skolkontakter knutits, vilket kan bero på att den nya 
läroplanen tagits i bruk i skolorna och lärarna inte haft resurser att ta sig an något extra. Under våren 
ordnades tre Skolkontaktbesök. På grund av det svaga intresset för Skolkontakt vände förbundet sig 
till Kulturfonden som förhöll sig positiv till att utvidga Skolkontakt så att det även går att skapa kon-
takt	med	en	finsk	klass.	En	Skolkontakt	skapades	mellan	en	språkbadsskola	i	Åbo	och	en	liten	skola	på	
Åland. 

UTBILDNING

Föreläsarverksamhet

Till vårt föreläsarnätverk har vi knutit personer som föreläser med en rubrik som vi tror att skolor/daghem 
och föräldrar skulle vara intresserade av. Under år 2017 har sammanlagt 86 föreläsningar ordnats i sko-
lorna och daghemmen. 
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Föreläsningar riktade till föräldrar av skolbarn:

Annika Ahrner-Nyberg; Glada familjen och Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt
Anne Ahlefelt; Hur tala om rusmedel med barn och unga?
Tove Ajalin; Reagera mot mobbning och Reagera mot kränkningar på nätet. 
Katarina Alanko; Utbildning för föräldrar om hbtiq-frågor, Skolmotivation och Positiv 
psykologi/pedagogik 
Emina Arnautovic; Tolerans - att tolerera eller involvera
Catarina Bärlund-Palm; En kvart om dagen. 
Siv Hartikainen; Matematik i familjen
Anna Lena Karlsson-Finne; Gränser ger trygghet i vardagen och Våga vara förälder och sätta gränser!
Laura och Johan Lindberg; Vi-anda eller Vi-andra
Pia Norrbäck-Kackur; Se mig - att tala med tonåringar och Vardagsstress och dinosauriemornar
Johan Palmén;	Vem	träffade	du	på	chatten	idag?
Micaela Romantschuk; Samverkan mellan hemmen och skolan
Sarah Storm; Barn och unga på nätet- Hur kan vi förebygga kränkningar och skapa goda relationer på 
nätet?
Annika Tidström; Hur ska vi göra för att komma överens då vi ibland tycker olika
Christoph Treier; Att vara föräldrar – en av livets största utmaningar, Bakom kulisserna i motorsporten
Maarit Westerén; Hur grundar man en Hem och Skola-förening

Föreläsningar riktade till föräldrar av daghemsbarn:

Anne Ahlefelt; Hur tala med barn om rusmedel?
Catarina Bärlund-Palm; Språket är föräldrarnas och daghemmets gemensamma ansvar 
Annika Heikkilä; Trygga relationer på dagis 
Johanna Karlsson; De vuxnas, miljöns och böckernas betydelse för barnets lärande och språkutveckling 
Anna Lena Karlsson-Finne; Gränser ger trygghet i vardagen och Våga vara förälder och sätta gränser!
Magnus Lassander; Första hjälpen för småbarnsföräldrar
Pia Norrbäck-Kackur; Det var inte jag - om att prata språkstimulerande med sina barn
Johan Palmén; Putte i cybervärlden- barn och teknik
Elspeth Randelin; Livslångt Läsande
Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser; Trygga relationer på dagis 
Maria Stoor-Grenner; Trygga relationer på dagis 
Annika Tidström;	Att	förstå	varandra	och	hantera	konflikter	
De mest efterfrågade föreläsarna under året var Christoph Treier, Sarah Storm och Anna Lena Karlsson-
Finne. 

POP UP –Regionala träffar

Under	kalenderåret	2017	ordnades	sammanlagt	tio	Hem	och	Skola	POP	UP-träffar.	Under	vårterminen	
var	temat	för	två	träffar	i	Österbotten	”Att	komma	överens	då	man	tycker	olika”	med	Annika	Tidström.	
Träffarna	ordnades	i	Vasa	och	i	Öja	i	Karleby.	Vårens	träff	på	Åland	ordnades	i	Lemland,	under	träffen	test-
kördes grupparbete med hjälp av det nya materialet ”Värdegrunden – Dialogduk för föräldrar”. Under 
den	åländska	träffen	diskuterades	förnyelsen	av	den	åländska	läroplanen.
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Temat	för	höstens	sju	träffar	var	Klassföräldra	POP	UP.	Träffarna	ordnades	i	samarbete	med	styrelsem-
edlemmarna från berörda region. Orterna där vi arrangerade en Klassföräldra POP UP var Esbo, Borgå, 
Karis, Åbo, Nykarleby, Vasa och Mariehamn. Tanken vara att inbjuda både föreningarnas representanter 
och	klassföräldrar	till	träffen.	Inbjudan	riktades	också	till	skolans	lärare.	Ungefär	15-30	personer	deltog	i	
träffarna	under	vilka	klassföräldraprojektets	satsningar	presenterades	med	film	och	nytt	material.	Under	
träffarna	fanns	det	utrymme	för	både	diskussion	och	nätverkande.

Lärarutbildningarna

Förbundet har skapat en god kontakt med lärarutbildningarna vid Åbo Akademi, Helsingfors universitet 
och Yrkeshögskolan Novia och samarbetet har blivit mer strukturerat under det senaste året. Vi har haft 
föreläst för såväl barnträdgårdslärar-, klasslärar- och ämneslärarstuderande. Sammanlagt föreläste vi 
nio gånger för lärarstuderande. Under utbildningstillfällena tar vi upp vilken roll föräldrar har i sitt barns 
lärande, vad styrdokumenten förutsätter gällande föräldrars delaktighet och rättigheter och tar upp 
olika sätt på hur man involverar och stödjer föräldrar så att lärstigen blir så god som möjligt. 

Lärarfortbildning

Vi har under året erbjudit lärarkollegier möjligheten att beställa skräddarsydda utbildningar om hur man 
etablerar och upprätthåller goda relationer till barnens och elevernas vårdnadshavare och gör vårdnad-
shavarna mera delaktiga i sitt barns skolgång och lärande. Sammanlagt tolv olika utbildningar har ar-
rangerats, ibland för enskilda kollegier, andra gånger inom ramen för kommunernas fortbildningsutbud. 
Heidi Lithén och Micaela Romantschuk har fungerat som utbildare.

ÅRSMÖTE, SEMINARIER OCH ÖVRIGA TILLSTÄLLNINGAR

Årsmöte

Årsmötet hölls den 22 april på hotell Clarion i Helsingfors. Efter årsmötet ordnades en diskussion om 
mögeldrabbade skolor och hur en föräldraförening kan agera för att påverka beslutsfattarna i kom-
munen. Diskussionen leddes av ordförande Anders Adlercreutz och som expert deltog Niklas Grönroos 
som varit aktiv förälder i frågor om skolfastigheters skick i Borgå.

Stafettkarnevalen

Stafettkarnevalen	ordnades	19-20.5	 i	Alberga	 i	Esbo.	Förbundet	deltog	med	ett	eget	mässtält	 i	evene-
mangsbyn.	Tanken	var	att	bjuda	föräldrar	och	andra	vuxna	på	en	kopp	kaffe	och	en	stunds	ro	i	Stafettkar-
nevalsgyttret.	Tältet	var	välbesökt	och	många	intressanta	diskussioner	fördes	över	en	kopp	kaffe.

Rektorsdagar

Rektorerna anger tonen då det gäller skolpersonalens inställning till 
föräldrasamverkan. Heidi Lithén och Micaela Romantschuk deltog i Rektors-
dagarna i Uleåborg där rektorerna kunde delta i workshopen Rektorn i 
nyckelposition. Rektorsdagarna ordnas årligen av Kommunförbundet och 
besöks	av	flertalet	av	rektorerna	i	de	finlandssvenska	skolorna.

4



Föräldrar som stöd för välmående i skolan

I oktober ordnade Karleby stad, Suomen Vanhempainliitto och Hem och Skola ett tvåspråkigt diskus-
sionstillfälle för rektorer, lärare och föräldrar om hur man i staden kunde göra föräldrar mera delaktiga i 
arbetet med välmående i skolorna. Tillfället var välbesökt av både skolpersonal och föräldrar.

INFORMATION

Media och intressebevakning

Den mediala synligheten i svenskspråkiga media har varit mycket god. Speciellt redaktörer från Svenska 
YLE tar ofta kontakt i frågor som berör skola, barn och ungdomar. Det är glädjande många gånger som 
förbundets ordförande Anders Adlercreutz har synats i sin egenskap av Hem och Skolas ordförande och 
bl.a. uttalat sig i #metoo-debatten. Förbundets verksamhetsledare Micaela Romantschuk anlitas också 
ofta för intervjuer och kommentarer i media.

I	samband	med	Hem	och	Skola	POP	UP-träffarna	i	olika	regioner	har	många	styrelsemedlemmar	haft	möj-
lighet att i media berätta om vad klassföräldraskap innebär.

Under året har förbundet skickat ut tio pressmeddelanden, debattartiklar eller motsvarande. Teman som 
varit aktuella under året har bl.a varit mögelskolor, nya PISA-resultat och uppmaningen till föräldrar: 
”Skriv inte under skadeståndsavtal för lärplattor”.

Tidningen Hem och Skola

Tidningen	Hem	och	Skola	fick	ett	nytt	magasinformat	under	året.	Förändringen	välkomnades	av	läsarna,	
det	var	entydigt	i	den	myckna	skriftliga	feedback	(256	kommentarer)	vi	fick	efter	att	första	numret	i	det	
nya formatet publicerades. Under året publicerades tre nummer som riktar sig till skolbarnsföräldrar 
med en upplaga på ca 36 000 exemplar och ett nummer som riktar sig till föräldrar som har barn på dagis. 
Den	upplagan	var	ca	8	500	då	den	nådde	alla	föräldrar	i	de	dagis	där	det	finns	en	förening	som	är	medlem	
i	förbundet,	men	också	en	mindre	bunt	på	15	exemplar	sändes	till	övriga	svenskspråkiga	dagis.	Tanken	
var att introducera Förbundet Hem och Skolas verksamhet till föräldrar som kanske inte från tidigare 
känner	till	det.	I	och	med	att	Förbundet	fick	en	ny	grafisk	profil	under	året	kommer	tidningens	utseende	
att	förändras	en	del	under	2018.	Arbetet	med	att	tillämpa	den	nya	grafiska	profilen	på	tidningens	layout	
inleddes redan under hösten.

Förbundets webbplats

Förbundet	upprätthåller	webbplatsen	hemochskola.fi.	Det	börjar	finnas	så	rikligt	med	information	att	
utmaningen	i	framtiden	är	att	sovra	och	lyfta	fram	vad	som	behöver	finnas	på	förbundets	webbplats.	
Allt vårt material och artiklar som ingår i tidningen Hem och Skola hittas idag på webbplatsen. Vår 
webbplats	besöktes	sammanlagt	50	743	gånger	av	vilka	38	757	var	unika	besök.	Ökningen	av	antal	
besök	var	14%.	Över	50%	av	besökarna	hittar	till	hemsidan	via	sociala	kanaler,	främst	Facebook.
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Facebook, Twitter och Instagram

Förbundets Facebook är en central informationskanal. Kontot uppdateras så gott som dagligen under 
veckan	och	följs	av	över	2040	personer.	Vår	målgrupp,	föräldrar	och	pedagoger,	finns	idag	i	en	mycket	
stor utsträckning på FB. Förbundets närvaro på Twitter är mera blygsam med 480 följare och uppdater-
ingar	görs	närmast	då	det	finns	nya	pressmeddelanden	med	tanke	på	att	många	journalister	är	aktiva	
på Twitter. Instagram har närmast använts vid olika kampanjer och där har vi 310 följare.

Förenings- och rektorsbrev

Under året har vi skickat medlemsbrev som riktar sig till ordförande och sekreterare i våra medlems-
föreningar. Fyra föreningsbrev har skickats ut till föräldraföreningar som verkar i skolor och fem till 
föräldraföreningar på dagis. En del av informationen som ingår i föreningsbreven till skola och dagis är 
den samma, men informationen sovras och kompletteras så att man fokuserar på det som är aktuellt 
för mottagaren.

Information till rektorer och dagisföreståndare sänds ut vid behov. Ofta sänds en e-post i ett visst 
ärende, men ibland klumpas mera information ihop i det vi kallar rektorsbrev. Vi har sänt skolornas rek-
torer tre rektorsbrev under året och ett till daghemsföreståndarna.

MATERIAL

Nytt material

Värdegrunden-Dialogduk för föräldrar
I samarbete med Folkhälsans förbund tog vi fram ett material som ska leda föräldrar och lärare genom 
en diskussion om daghemmet, förskolans och skolans värdegrund. Dialogduken om värdegrunden lik-
nar ett brädspel och tar avstamp i föräldrarnas egna värderingar för att sedan lotsa in deltagarna på 
värdegrunden	 i	styrdokumenten.	Som	stöd	för	materialet	skapades	en	 lärarhandledning	som	finns	på	
förbundets webbplats. Syftet med materialet är att inspirera skolor till att bjuda in vårdnadshavare till 
värdegrundsdiskussioner som styrdokumenten förutsätter. 

Skolan börjar- Välkommen!
Materialet Skolan börjar-Välkommen! är en introduktion för föräldrar om hur de på bästa sätt kan stödja 
sitt barn som inleder sin skolgång. Suomen Vanhempainliitto lät översätta materialet som gavs ut på 
finska	samtidigt.	Materialet	var	välkommet	och	har	under	året	beställs	i	3804	exemplar.	Också	för	detta	
material	finns	en	lärarhandledning	med	olika	tips	om	hur	materialet	kan	användas	som	underlag	för	dis-
kussioner på föräldramöten.
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SAMARBETE

Nationellt samarbete

Samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd 

Förbundet Hem och Skola har ett långvarigt samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd både 
gällande understöd för lägerskolor och understöd i form av bokpaket. Förbundet koordinerar ansök-
ningsförfarandet	medan	Lisi	Wahls	stiftelse	för	studieunderstöd	finansierar	stipendierna.		I	år	kunde	samt-
liga svenskspråkiga skolor i Finland ansöka om stipendierna, tidigare har det varit en medlemsförmån.

Klassuppsättningar av böcker för åk 7-9
Detta	år	sökte	alla	48	skolor	i	åk	7-9	om	klassuppsättningar	av	böcker.	Sammanlagt	1359	böcker	delades	
ut	och	värdet	på	böckerna	uppgick	till	nästan	21.000,-	euro.	Den	mest	önskade	boken	(221	st)	var	Den	
tusende följaren av Jenny Milewski, tätt följd av Svea United : när allt står på spel av Philip O’Connor, 
Haidar	Hajdari		(201	st).	

Lärarna kunde välja bland följande böcker:
Svea United : när allt står på spel av Philip O’Connor, Haidar Hajdari 
Den tusende följaren av Jenny Milewski 
Naondel av Maria Turtschaninoff 
Så långt vi kan följas av Susanna Martelin 
Lögnernas träd av Frances Hardinge 
Om jag försvann av Meg Rosoff 
Blodvittring av Staffan Cederborg 
Natten är ännu ung av Lars Sund 
Finland Hundranånting 1917–2017 av Alfred Backa 
En i laget av Gunnar Ardelius, Zulmir Becevic, m. fl. 
Flickan på hotellet av Katarina Wennstam 

Klassuppsättningar av böcker för gymnasiet
Också när det gällde klassuppsättningar av böcker för gymnasiet valde alla våra medlemsskolor att ansö-
ka, vilket var mycket glädjande. Sammanlagt skickas 611 böcker ut till 22 gymnasier till ett värde av nästan 
10.000,-. Den populärast boken var Finland Hundranånting 1917–2017 av Alfred Backa som sänds ut i 121 
exemplar.	Ljuset	vi	inte	ser	(pocket)	av	Anthony	Doerr	önskades	i	111	exemplar.	

Dessa böcker kunde skolorna välja mellan:
Trump och vredens Amerika av Laura Saarikoski, Saska Saarikoski
Ljuset vi inte ser (pocket) av Anthony Doerr  
Bulevarden och andra texter av Tove Jansson   
Bergsrådet som inte ville betala skatt av Staffan Bruun 
Vänd om min längtan av Ann-Luise Bertell  
Finland Hundranånting 1917–2017 av Alfred Backa  
Denna dagen, ett liv: En biografi över Astrid Lindgren av Jens Andersen
Djävulen är en lögnare av Sara Razai   
Villa Jasmin av Marita Gleisner
Natten är ännu ung av Lars Sund 
Suomi Finland av Jörn Donner
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Bokpaket för åk 1
Åk 1 stod denna gång i tur att få ett bokpaket. I denna omgång vidgade vi ansökningsgrunden och alla 
skolor	(inte	bara	våra	medlemmar)	hade	möjlighet	att	ansöka	om	bokpaket,	som	skickades	ut	i	början	
av	januari	2018.	Till	vår	stora	glädje	fick	vi	in	rekordmånga	ansökningar,	248	stycken.	Största	delen	av	an-
sökningarna uppfyllde ansökningskraven och 237 bokpaket beviljades. 

Ett bokpaket bestod av 10 olika böcker med följande sammansättning:
Jag, Fidel och skogen (2016) av Lena Frölander-Ulf
Den ofantliga Rosabel (2017) av Malin Kivelä & Linda Bondestam
Rakels mirakel (2017) av Malin Klingenberg& Joanna Vikström-Eklöv
Djur som ingen sett utom vi (2016) av Ulf Stark & Linda Bondestam
Sanni & Jonas vinternatt (2014) av Kalle Hakkola & Mari Ahokoivu 
Bockarna Bruse börjar skolan (2017) av Bjørn F. Rørvik & Gry Moursund
Haj-Jenny (2017) av Lisa Lundmark & Charlotte Ramel
Monstret i natten (2016) av Mats Strandberg & Sofia Falkenhem
Lasse-Maja och Slottsmysteriet (2017) av Martin Widmark & Helena Willis
Lätt & blandat: Läsgodis för alla smaker (2016) Antologi

Allt som allt skickades 2370 böcker ut till ett värde av 31.208,16 euro.
I samarbete med Sydkustens landskapsförbund producerades ett pedagogiskt material i anknytning till 
böckerna i bokpaketet för åk 1. Maja Ottelin ansvarade för innehållet i det pedagogiska materialet. Det 
pedagogiska materialet bifogades varje bokpaket som skickades ut.

Bidrag för lägerskolor i grundskolan 2018
Detta år minskade ansökningarna för lägerskolor som hålls i grundskolan en aning. Vi mottog 129 ansökn-
ingar varav 2 gällde fel år och därför inte kunde beviljas bidrag. Sammanlagt 127 ansökningar godkändes 
och	beviljades	sammanlagt	83.045,-	euro.	Förutsättningar	för	att	beviljas	lägerskolstipendium	är	att	klas-
sen/gruppen ordnar en resa i hem- eller utlandet, pedagogiskt program och övernattning bör ingå.

Bidrag för studieresor/lägerskolor för gymnasier
Eftersom vi märkt att gymnasierna har en kortare planeringstid för sina studieresor än grundskolan, så 
beslöt vi tillsammans med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd att som försök ha två ansökningsroder 
för årets bidrag, en på våren för höstens resor och en på hösten för vårens resor. I vårens rond ansökte 
10 studieresor/lägerskolor/startläger om bidrag. Stiftelsens styrelsemöte beslöt att höja bidraget för ut-
landsresor	från	50,-/elev	till	80,-/elev,	vilket	var	glädjande.	Den	sammanlagda	summan	för	studieresorna	
uppgick under denna rond till 16.910,- euro.

I höstens ansökningsrond mottogs 16 ansökningar, varav 2 inte kunde beviljas eftersom resan redan 
hade hållits. Summan för höstens utbetalning till gymnasierna var 19.300,- euro.

Hem och Skola-dagen

Hem och Skola-dagen är ett lyckat tvåspråkigt koncept där Suomen 
Vanhempainliitto  är projektets huvudman och Förbundet ansvarar 
för den svenskspråkiga delen. Tanken är att under den sista fredagen i 
september välkomna föräldrar till skolan och uppmana dem att ta del i 
skolvardagen. Temat kan också uppmärksammas en annan dag som pas-
sar	bättre	in	i	skolans	schema.	Under	2017	firades	den	nationella	Hem	och	
Skola-dagen i över tusen skolor, varav 130 var svenskspråkiga.

8



Samarbetsparterna i projektet är Utbildningsstyrelsen, Finlands Rektorer, Suomen Vanhempainliitto, 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för Undervisnings- 
och Bildningsväsendet OPSIA rf och Finlands Kommunförbund. STEA stöder Hem och Skola-dagen 
ekonomiskt med Veikkaus intäkter.

Styrka, glädje och medkänsla

Hem och Skola samverkar i projektet Styrka, glädje och medkänsla; ett treårigt projekt som tar avstamp 
i positiv psykologi och vars syfte ärt att stärka välmående bland barn och unga, deras föräldrar och 
skolans personal. 2017 inleddes skolpersonalinterventionerna i fyra skolor; St Karins skola, Mattlidens 
skola, Storängens skola och Hagelstamska skola. Personalinterventionen består av åtta helheter och 
fortsätter under våren 2018. Hem och Skolas verksamhetsledare har fungerat som en av utbildarna i tre 
av skolorna. Samfundet Folkhälsans forskningsavdelning är huvudman för projektet.

Eftis och klubbverksamheten

Förbundet medverkar i referensgruppen för Eftis- och klubbverksamhet som koordineras av Sydkustens 
Landskapsförbund. Referensgruppen arbetar med att skapa en överblick över aktuella eftis- och klubb-
frågor på svenska och fungerar som ett forum för nätverkande för organisationer som har ett intresse 
av de här frågorna.

Skolbok.fi

Webbplatsen	Skolbok.fi	är	ett	samarbete	mellan	förbundet	och	Finlands	Svenska	Skolungdomsförbund	
FSS, som står för den dagliga driften. Webbplatsen är mycket enkel där köpare och säljare av begag-
nade skolböcker kan publicera annonser. Kommersen i år har minskat i och med att läroböckerna i gym-
nasiet har bytts ut i och med den nya läroplanen. I slutet av året fattades beslutet tillsammans med FSS 
att	sajten	skulle	läggas	ned	med	motivering	att	handeln	med	begagnade	böcker	i	allt	högre	grad	flyttat	
över till Facebook-grupper och att behovet av den minskat.

Mer än ord 

FDUV:s projekt Mer än ord – besked om funktionsnedsättning handlar om att ge och ta emot informa-
tion om ett barns funktionsnedsättning. Genom att intervjua och arbeta i grupp med föräldrar till barn 
med	funktionsnedsättning	i	olika	regioner	av	Svenskfinland	har	projektet	tagit	reda	på	hur	föräldrar	
önskar bli bemötta, vilken information och vilken form av stöd familjerna behöver för att komma igång 
med vardagen efter det första beskedet. Föräldrarnas erfarenheter kombineras med intervjuer med 
sakkunniga och forskningsresultat. Förbundet medverkar i projektets styrgrupp.

Kampanjerna Nykter – Solklart! och En nykter jul för barnens skull

Förbundet medverkar i kampanjerna som koordineras av Raittiuden Ystävät. Målgruppen med Nykter 
– Solklart! är ungdomar vid skolavslutningen. En nykter jul för barnens skulle riktar sig till föräldrar och 
vuxna i barnets omgivning. Tanken är att ge vanliga vuxna en tankeställare om sitt alkoholbruk i sam-
band	med	julfirandet	i	barnens	sällskap.

Vi i klassen
Vi i klassen är ett projekt som erbjuder förskolegrupper och skolklasser programhelheter i vilka barnen 
får öva på samarbete och sociala färdigheter. Hem och Skola har en plats i projektets styrgrupp.
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FHille-stöd för förskolebarn
Förbundet medverkar med en plats i Folkhälsan projekt FHille. Programmet baserar sig på det in-
ternationella	programmet	HIPPY	(Home	instruction	for	parents	and	preschool	youngsters)	samt	på	
HippHopp i Danmark.  Grunden i programmet utgör stunder för gemensam lek och positivt samspel 
förälder och barn emellan. Leken och aktiviteterna i programmet hjälper barnet  att utvecklas och lära 
sig, medan det dagliga samspelet med barnet gör föräldern delaktig i sitt barns upplevelser, erfaren-
heter och lärande.

Det	ena	målet	i	programmet	är	att	främja	barnets	välbefinnande,	utveckling	och	förutsättningar	för	
lärande genom att stärka barnets självkänsla samt barnets olika kompetenser. Det andra målet är 
stärka förälderns upplevelse av att vara en resurs för sitt barn. Programmet främjar också inkludering 
av familjer med invandrarbakgrund.

FHille-programmet erbjuds föräldrar som vill stärka barnets förutsättningar för välmående och lärande 
samt en positiv anknytning mellan sig och sitt barn. FHille för barn i förskoleålder ger därtill barnet möj-
lighet att utveckla sina kompetenser och sin sunda tro på sig själv inför skolstart.

Ung Martha, Tack för maten
Ung Martha har under 2016 och 2017 erbjudit smakfulla kvällar för föräldrar och barn som förbundet 
fått marknadsföra till medlemsföreningar vid daghem. Under våren ordnades de sex sista tillfällena på 
olika	daghem	i	Österbotten,	Åboland	och	Nyland.		

Next level
Barnavårdsföreningens program riktat till ungdomar i åk 9 och andra stadiet har kommit igång och er-
bjuder workshops i t.ex. gruppdynamik, det egna välmåendet och frågor kring framtiden. Projektet har 
ingen	officiell	styrgrupp,	utan	ordnar	träffar	med	sina	samarbetsparter	efter	behov.	Under	våren	hölls	
en	träff	och	genomgång	av	projektets	läge.		

Farfar i skolan/Medfostrare
Inom Farfar i skolan-nätverket har fokus legat på den nya handboken som utkommer under 2018 och 
riktar sig till såväl medfostrarna som skolor och daghem som tar emot medfostrare. Handbokens syfte 
är att ge tydligare riktlinjer för hur verksamhetens ska ordnas på bästa sätt  

Skolfred
Den 24 augusti utlystes den nationella skolfreden i våra skolor. Huvudfesten hölls i Helsingfors och Hem 
och	Skola	deltog	på	evenemangstorget	tillsammans	med	Suomen	Vanhempainliitto.	Vi	bjöd	på	kaffe	
och	te	åt	de	vuxna	besökare	och	delade	ut	reflexer	åt	eleverna.	

Förtroendeuppdrag 

Verksamhetsledare Micaela Romantschuk har representerat Förbundet i: 
•	Svenska	studieförbundets	styrelse	(ordförande)	
•	Resurscentrets	styrelse	(suppleant)	
• Styrgruppen för Vi mobbar int´  
• Styrgruppen för projektet FHille  
• Referensgruppen för projektet Vi i klassen 
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Informatör Maarit Westerén har representerat Förbundet i: 
• Styrgruppen för projektet Mer än ord
•	Styrgruppen	för	Eftis-	och	klubbverksamheten	i	Svenskfinland
• Arbetsgruppen som administrerar kampanjerna En nykter jul - för barnens skull och Nykter-Solklart! 

Planerare Heidi Lithén har representerat Förbundet i: 
• Referensgruppen för ”Farfar i skolan” 
• Styrgruppen för Next level
• Styrgruppen för Vi i klassen

Internationellt samarbete

Nordiskt samarbete inom Nordisk Kommitté, NoKo

Förbundet ser samverkan med övriga nordiska föräldraorganisationer som en viktig del av sin verksam-
het. Det behövs både för utbyte och erfarenheter, tankar och konkret utbyte av material på nordisk nivå. 
Förbundets informatör har administrerat samarbetsnätverket Nordisk Kommitté, NoKo:s, verksamhet. 
Under året har det varit ett möte 23-24.3 i Köpenhamn och under hösten, 30-31.10, samlades NoKo till 
möte i Helsingfors. Föräldraorganisationen på Färöarna, Foreldrafelagið Heim og Skúli, har under året 
anslutit sig till NoKo.

Nordiskt nätverk inom småbarnspedagogiken

En	första	nordisk	nätverksträff	inom	småbarnspedagogiken	ordnades	på	initiativ	av	den	norska	organi-
sationen	FUB-	Forladrautvalget	for	Barnehage.	Under	träffen	diskuterades	de	olika	ländernas	småbarns-
pedagogik	och	verksamhetsformer	och	förutsättningar.	Träffen	var	lyckad	och	man	beslöts	att	i	
fortsättningen	träffas	en	gång	per	år	i	något	av	de	nordiska	länderna.	Nästa	träff	ordnas	i	Köpenhamn	i	
april 2018. 

Europeiskt samarbete 

European Parents Association
I slutet av året fattade styrelsen beslut om att avgå som adjungerad medlem i det europeiska nätverket 
EPA-European Parents Association. Orsaken var att medlemskapet är tämligen dyrt och att förbundet 
under senare år upplevt att EPAs verksamhet inte tillfört ett mervärde till den egna verksamheten.  

Medlemskap 

Förbundet har under året varit medlem i följande organisationer: 
• Pohjola-Norden, samverkande medlem sedan 1972 
• Lägerskolföreningen, 1973 
• Finlands svenska skolmuseum, 1976 
•	Kommittén	för	Hem	och	Skola-samarbetet	i	Norden	(Noko),	1979	
• Svenska studieförbundet, 1980 
• Penningautomatföreningen RAY, 1983 
•	European	Parents	Association	(EPA),	1993,	associerad	medlem	(fram	till	30.11.2017)
• Centralförbundet för barnskydd, 1993 
• Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening, 1994 
• Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa, 2000
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ORGANISATION

Styrelse

Förbundets arbete leds av en styrelse som bestått av ordförande och 11 ordinarie medlemmar. 

Styrelsens sammansättning efter årsmötet i april 2017: 
Ordförande Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
Viceordförande Carina Granholm, Kyrkslätt 
Viceordförande Camilla Palén, Pedersöre
Ordinarie styrelsemedlemmar: 
Johan Granlund, Pedersöre 
Johanna Hägglund, Åland 
Anneli Lindblad, Sibbo
Harry Lunabba, Helsingfors 
Katja Långvik, Raseborg
Linda Norrgård, Vasa 
Annette Palanen, Åbo 
Annika Tidström, Vasa
Katinka von Kraemer, Borgå 
Vid	årsmötet	avgick	Laura	Nyman	och	Sonja	Gummerus	(båda	efter	två	perioder)

Revisorer

Som ordinarie revisorer verkade CGR revisor Rabbe Nevalainen och CGR revisor Wilhelm Holmberg. Till 
revisors suppleant valdes revisionsbyrån AltumAudit. 

Utskott och arbetsgrupper

Arbetsutskott

Styrelsearbetet har beretts av arbetsutskottet som efter årsmötet bestått av ordförande Anders 
Adlercreutz, viceordförande Carina Granholm, Katinka von Kraemer, verksamhetsledare Micaela Ro-
mantschuk och ekonom Katarina Michelsson.

Valutskott

Inför	årsmötet	bestod	valutskottet	av	Sonja	Gummerus	(ordförande),	Laura	Nyman	och	Annika	
Tidström. 

Redaktionsrådet

Ett	redaktionsråd	har	träffats	inför	utgivningen	av	varje	nummer	av	Tidningen	Hem	och	Skola.	Arbe-
tet har letts av tidningens redaktör Malin Wikström. Anders Adlercreutz, Mattias Fagerholm, Marcus 
Rosenlund,	Maria	Österåker,	Maarit	Westerén	och	Micaela	Romantschuk	har	medverkat	i	rådet.

Kansliet

Fem personer har jobbat på kansliet under året: kanslisekreterare Tove Lindqvist, informatör Maarit 
Westerén, planerare Heidi Lithén, ekonom Katarina Michelsson och verksamhetsledare 
Micaela Romantschuk. Malin Wikström har jobbat deltid med förbundets tidning.
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EKONOMI

Under år 2017 erhöll förbundet statsunderstöd från STEA (Social- och hälsoorganisationernas under-
stödscentral)	och	Utbildningsstyrelsen.

Från STEA erhöll förbundet 304.000 euro för ordinarie verksamhet.

Från Utbildningsstyrelsen erhöll förbundet 19.000 euro.

Förbundet erhöll utöver detta :

40.000 euro från Svenska kulturfonden för verksamheten.
5.000	euro	från	Svenska	Folkskolans	Vänner	rf	för	verksamheten.
16.000 euro från Svenska kulturfonden för förbundets och föreningarnas webb¬platser.
8.000 euro från Konstsamfundet för utgivning av tidskriften Hem & skola.
50.000	euro	från	Brita	Maria	Renlunds	stiftelse	för	verksamheten.
10.000 euro från Stiftelsen Tre Smeder för klassföräldramaterial
1.000 euro från Pro Juventute Nostra för lärarhandbok -> oanvänt bidrag överfört till år 2018.
5.343,12	euro	för	Skolkontakt	->	oanvänt	bidrag	överfört	till	år	2018	
3665	euro	överskott	från	NOKO	->	överfört	till	NOKO	konferensen	år	2018.

I enlighet med årsmötets beslut år 2017 var medlemsavgiften 0,60 euro per i skolan inskriven elev.

Bokslutet för år 2017 visar ett överskott på 319,44

Se resultat- och balansräkning per 31.12.2017
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M E D L E M S F Ö R T E C K N I N G  2017 

274 Hem och Skola-föreningar

Föreningar	på	dagis(*)	och	kombinerade	dagis-skolföreningar	(#)

SÖDRA FINLANDS LÄN

VÄSTRA NYLAND (28 föreningar)
Hangö	(2	föreningar)
Centralskolans Hem och Skola rf
Lappvik Hem och Skola rf
Ingå	(5	föreningar)
Degerby	daghems	föräldraförening	rf	(*)
Degerby Hem och Skola rf
Hem	och	Skola	vid	Kyrkfjärdens	skola	rf
Knattebo	Daghems	Föräldraförening	rf	(*)
Understödsföreningen för Västankvarn lågstadieelever rf
Lojo	(3	föreningar)
Hem och Skola vid Virkby lågstadium rf
Solbrinkens Hem och Skola rf
Virkby Samskolas Vänner rf
Raseborg/	Ekenäs	(9	föreningar)
Bromarflandets	Hem	och	Skola	rf
Elever, Lärare och Föräldrar vid Seminarieskolan rf
Föräldrar för Västerby skola rf
Hem och Skola vid Ekenäs Högstadium rf
Höjdens Hem och Skola rf
Snappertuna Hem och Skola rf
Stödföreningen	för	Dragsvik	daghem	rf	(Skogsgläntans	daghem)	(*)
Stödföreningen	vid	Rasebo	daghem	rf	(*)
Österby	Hem	och	Skola	rf
Raseborg/	Karis	(4	föreningar)
Dalgatans	daghems	föräldraförening	-	Laaksokadun	päiväkodin	vanhempainyhdistys	rf	(*)
Hem och Skola vid Katarinaskolan rf
Karisbygdens Hem och Skola rf
Svartåskolans föräldrar rf
Raseborg/	Pojo	(2	föreningar)
Hem och Skola vid Billnäs skola rf
Pojo kyrkoby Hem och Skola rf
Sjundeå	(3	förening)
Föräldraföreningen	för	Sjundeå	svenska	kommunala	daghem	och	förskola		rf	(*)
Garantiföreningen för Sjundeå barnträdgård rf
Hem och Skola i Sjundeå rf

MELLANNYLAND (35 föreningar)
Esbo	(15	föreningar)
Bemböle Hem och Skola rf
Föreningen Hem och Skola vid Boställsskolan rf
Föräldraföreningen	Portängen	rf	(*)
Föräldraföreningen	vid	daghemmet	Aftonstjärnan	rf	(*)
Föräldraföreningen	vid	Distby	daghem	rf	(*)
Föräldraföreningen vid Finno skola rf
Föräldraföreningen	vid	Mattbergets	daghem	och	förskola	rf	(*)
Föräldraföreningen vid Vindängens skola rf
Garantiföreningen	för	Mattby	svenska	lekskola	och	eftermiddagshem	rf	(*)
Karamalmens Hem och Skola förening rf
Kungsgårdsföräldraförening rf
Lagstad skolas föräldraförening rf
Mattlidens föräldraförening rf
Smedsby Hem och Skola rf
Storängens Hem och Skola rf
Grankulla	(2	föreningar) 19



Hem och Skola vid Granhultsskolan rf
Understödsföreningen Hem och Skola i Grankulla rf
Hyvinge	(1	förening)
Hyvinge	skolförening	rf	(#)
Kervo	(1	förening)
Svenskbacka Hem och Skola rf
Kyrkslätt	(5	föreningar)
Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt rf
Garantiföreningen	för	Daghemmet	Regnbågen	rf	(*)
Hem och Skola i Bobäck rf
Hem och Skola i Karuby Skola rf
Sjökulla Hem och Skola förening rf
Nurmijärvi	(1	förening)
Vendla Hem och skola rf
Träskända	(1	förening)
Träskända daghem vanhempainyhdistys rf
Tusby	(2	förening)
GB-föräldraförening	rf	(*)
Hem och Skola i Klemetskog rf
Vanda	(6	föreningar)
Dickursby Hem och Skola rf
Föräldraföreningen	vid	Trollebo	daghem	i	Vanda	rf	(*)
Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf
Helsinge Hem och Skola rf
Hem och Skola vid Mårtensdal skola i Vanda rf
Västersundom skolas Hem och Skola rf
Vichtis	(1	förening)
Vichtis	föräldrar	rf	(#)

ÖSTRA NYLAND (38 föreningar)
Borgå	(13	föreningar)
Föräldraföreningen	Bjurböle	daghem	rf	(*)
Grännäs Hem och Skola rf
Hem och Skola-föreningen Kunskapens väg rf
Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf
Hem och Skola i Hindhår skola rf
Hem och Skola i Kullo rf
Hem och Skola i Sannäs rf
Hem och Skola i Strömborgska skolan rf
Hem	och	Skola	vid	Näse	skola	rf	(#)
Kvarnbackens Hem och Skola rf
Saxby Hem och Skola rf
Tolkis Hem och Skola förening rf
Vårberga Hem och Skola rf
Kotka	(1	förening)
Kymmenedalens föräldraförening rf
Kouvola	(1	förening)
Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf
Lahtis	(1	förening)
Föräldraföreningen	i	Lahtis	rf	(#)
Lappträsk	(1	förening)
Kapellby Hem och Skola rf
Lovisa	stad	/	Liljendal	(2	förening)
Hembacka	daghems	föräldraförening	rf	(*)
Sävträsk Hem och Skola rf
Lovisa	stad	(3	föreningar)
Föräldraföreningen Mårran rf
Generalshagens Hem och Skola rf
Hem och Skola vid Lovisanejdens högstadium rf
Lovisa	stad	/	Pernå	(3	föreningar)
Föräldraföreningen vid Forsby skola rf
Hem och Skola föreningen i Pernå kyrkoby rf
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Isnäs föräldraförening rf
Lovisa	stad	/	Strömfors	(2	förening)
Hem och Skola i Tessjö rf
Tesjoen	Tähdet	-	Tessjö	Stjärnor	(*)
Pyttis	(1	förening)
Hem och Skola i Pyttis rf
Sibbo	(10	föreningar)
Boxby Hem och Skola rf
Hem och Skola i Kyrkoby rf
Garantiföreningen	för	Box	Barnträdgård	rf	(*)
Hem	och	Skola	i	Gumbostrand	rf	(#)
Hem och Skola vid Borgby skola rf
Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf
Hem och Skola vid Salpar skola rf
Hem och Skola vid Söderkulla skola rf
Norra Paipis Hem och Skola rf
Södra Paipis Hem och Skola rf

HELSINGFORS (39 föreningar)
Helsingfors	(39	föreningar)
Botby Svenska Skolförening rf
Brändö ls förening Hem och Skola rf
Brändö skolförening rf
Cygnaei Hem och Skola rf
Daghemmet	vid	Lasse-Maja	rf	(*)
Daghemmet	Pärlans	föräldraförening	rf	(*)
DH	Malmgård	Föräldraförening	rf	(*)
Domus	föräldraförening	rf	(*)
Drumsö Hem och Skola rf
Föreningen Hem och Skola i Kronohagens lågstadieskola rf
Föreningen Hem och Skola i Tölö rf
Föräldraföreningen Lärkan rf
Föräldraföreningen	vid	Daghemmet	Arbetets	vänner	rf	(*)
Föräldraföreningen	vid	daghemmet	Brita	Maria	Renlund	rf	(*)
Föräldraföreningen	vid	daghemmet	Tärnan	rf	(*)
Föräldraföreningen	vid	Daghemmet	Fenix	rf	(*)
Föräldraföreningen	vid	daghemmet	Strandboden,	Straff	rf	(*)
Föräldraföreningen vid Haga lågstadieskola rf
Föräldraföreningen	vid	Munksnäs	småbarnsskola	(*)
Föräldraföreningen	vid	Rudolf	Steiner	skolan	i	Helsingfors	rf	(#)
Haga	privata	svenska	barnträdgårds	garantiförening	rf	(*)
Hem och Skola Degeröskolan rf
Hem	och	Skola	i	Staffansby	rf
Hem	och	Skola	vid	daghemmet	Sesam	rf	(*)
Hem	och	Skola	vid	Åshöjdens	förskola	rf	(*)
Hem	och	Skola	vid	Östersundom	skola	rf
Kottby Hem och Skola rf
Kårböle Hem och skola rf
Minerva Hem och Skola rf
Munksnäs Svenska Skolförening rf
Månsas Hem och Skola rf
Nordsjö Rastis Föräldraförening rf
Norsens förening Hem och Skola rf
Piltens	föräldraförening	(*)
Pro	Lekis	(*)
Smågruppernas Föräldraförening i Zacharias Topeliusskolan rf
Sockenbacka	Hem	och	Skola	rf	(#)
Toppans föräldraförening rf
Åshöjdens Hem och Skola-förening rf
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ÅBOLAND (20 föreningar)
Björneborg	(1	förening)
BSS Hem & Skola rf
Kimitoön/	Kimito	(1	förening)
Kimitoöns Hem och Skola-förening rf
Pargas/	Houtskär	(1	förening)
Houtskärs Hem och Skola rf
Pargas/	Iniö	(1	förening)
Föreningen Hem och Skola i Iniö rf
Pargas/	Korpo	(1	förening)
Hem och Skola i Korpo rf
Pargas/	Nagu	(1	förening)
Hem och Skola i Nagu rf
Pargas/	Pargas	(8	föreningar)
Bantis	föräldraförening	rf	(*)
Föreningen Hem och Skola i Skräbböle rf
Föräldraföreningen	för	daghemmet	Fyrklövern	(*)
Föräldraföreningen	vid	Kirjala	daghem	rf	(*)
Kirjala Hem och Skola rf
Pargas Malms Hem och Skola rf
Sarlinska Skolans och Pargas Svenska gymnasiums föräldraförening rf
Sunnanberg Hem och Skola rf
S:t	Karins	(2	förening)
Hem och Skola i S:t Karins rf
Knattebys föräldraförening rf
Tammerfors	(1	förening)
Hem och Skola i Tammerfors rf
Tavastehus	(1	förening)
Tavastsvenska	föräldraföreningen	rf	(#)
Åbo	(2	förening)
Hem och Skola i Åbo rf
Understödsföreningen	för	ett	svenskspråkigt	privat	daghem	i	Åbo	rf	(*)

SÖDRA ÖSTERBOTTEN (52 föreningar)
Kaskö	(1	förening)
Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola rf
Kristinestad	(3	föreningar)
Hem och Skola vid Kristinestads högstadieskola rf
Hem och Skola vid Kristinestads skola rf
Lappfjärd	Hem	och	Skola	rf
Korsholm	(13	föreningar)
Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola rf
Hankmo	Hem	och	Skola	rf	(#)
Hem och skola föreningen vid Korsholms högstadium rf
Hem- och Skolaföreningen vid Smedsby-Böle skola rf
Hem och Skola i Helsingby rf
Hem	och	Skola	i	Petsmo	rf	(#)
Hem och Skola föreningen vid Norra Korsholms lågstadium rf
Solf Hem & Skola rf
Kvevlax Hem och Skola rf
Vallgrund Hem och Skola rf
Replot	daghems	föräldraförening	Redet	rf	(*)
Tölby-Vikby Hem och Skola rf
Östra	Korsholms	Hem	och	Skola-förening	rf
Korsnäs	(4	föreningar)
Föräldraföreningen	Tulavippan	rf	(*)
Korsnäs Hem och Skola rf
Molpe Hem och Skola-förening rf
Taklax Hem och Skola rf
Malax	(7	föreningar)
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Bergö Hem och Skola-förening rf
Föräldraföreningen	vid	Knattebo	daghem	rf	(*)
Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax rf
Yttermalax Hem och Skola rf
Petalax Hem och Skola förening rf
Solhagens	föräldraförening	rf	(*)
Övermalax	Hem	och	Skola	rf
Närpes	(9	föreningar)
Föräldraföreningen för Västra Närpes skola rf
Föräldraföreningen vid Yttermark skola rf
Föräldraföreningen	vid	Övermark	lågstadieskola	rf
Hem och Skola-föreningen i Närpes rf
Mosebacke Hem och Skola rf
Pjelax Hem och Skola rf
Pörtom Hem och Skola rf
Stenbackens Hem och Skola rf
Trolldalens	föräldraförening	rf	(*)
Vasa	(10	föreningar)
Föräldraföreningen vid Borgaregatans skola rf
Föräldraföreningen vid Gerby lågstadium rf
Föräldraföreningen vid Haga skola rf
Föräldraföreningen	vid	Kolibridalens	daghem	rf	(*)
Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas högstadium rf
Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas lågstadium rf
Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf
Strandsvalans daghemsförening rf
Sundom Hem och Skola rf
Vikinga Hem och Skola rf
Vörå	(5	föreningar)
Centrumskolans Hem och Skola rf
Föreningen Hem och Skola vid Rökiö skola rf
Föreningen Hem och Skola vid Tegengrensskolan rf 
Koskeby Hem och skola rf
Särkimo Hem och skola rf

NORRA ÖSTERBOTTEN (47 föreningar)
Jakobstad	(7	föreningar)
Gymnasiets Hem och Skola förening rf
Hem & Skola föreningen Bonäsorna rf
Jacob´s	Kindergarten	rf	(*)
Kyrkostrands och Jungmans hem och skolaförening rf
Lagmans Hem och Skola rf
Skolföreningen Triolen rf
Vestersundsby Hem och Skola rf
Karleby	(8	föreningar)
Chydenius föräldraförening rf
Club Villa rf
Föreningen	Öja	Hem	och	Skola	rf
Föräldraföreningen Familjelyan rf/Vanhemp.yhd. ry
Hem och Skola-föreningen Triangeln rf
Rödsö Hem och Skola rf
Såka Hem och Skola rf
Vittsar Hem och Skola rf
Kronoby	(9	föreningar)
Centtis Hem och Skolaförening rf
Hem och Skola föreningen Solstrålen rf
Kronoby gymnasiums Hem och Skola rf
Norrby Hem och Skola rf
Påras Hem och Skola rf
Småbönders Hem och Skola rf
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Söderby Hem och Skola rf
Terjärv Hem och Skola rf
Ådalens Hem och Skola rf
Larsmo	(5	föreningar)
Bosund Hem och Skola rf
Hem och Skolaföreningen Linken rf
Holm Hem och Skola rf
Näs Hem och Skola rf
Risö Hem och Skola rf
Nykarleby	(6	föreningar)
Föreningen Hem och Skola i Nykarleby rf
Föreningen Hem och Skola vid Munsala lågstadium rf
Föräldraföreningen vid Jeppo skola rf
Kovjoki-Markby Hem och Skola rf
Normens och Skogsparkens Hem och Skola förening rf
Socklot hem och skola rf
Pedersöre	(11	föreningar)
Bennäs Hem och Skola rf
Bäckby Hem och Skola rf
EKO Hem och skolaförening rf
Forsby Hem och Skola rf
Hem och Skola-föreningen Myran rf
Kållby-Heimbacka Hem & Skola rf
Lepplax Hem och Skola-förening rf
Sundby/Karby Hem och Skola rf
Sursikbackens Hem och skola förening rf
Ytteresse Hem och Skola rf
Överesse	Hem	och	Skola-förening	rf	(#)
Uleåborg	(1	förening)
SPSU:s föräldraförening rf 

ÅLAND (15 föreningar)

Eckerö	(1	förening)
Föreningen Hem och Skola vid Eckerö grundskola rf
Finström	(1	föreningar)
Källbo Hem och Skola rf
Föglö	(1	förening)
Föreningen Hem och Skola vid Föglö grundskola rf
Hammarland	(1	förening)
Hem och Skola i Hammarland rf
Jomala	(3	föreningar)
Föreningen Hem och Skola vid Kyrkby Högstadieskola rf
Södersunda Hem och Skola rf
Vikingaåsens Hem och Skola rf
Kökar	(1	förening)
Föreningen Hem och Skola på Kökar rf
Lemland	(1	förening)
Hem och Skola i Lemland rf
Lumparland	(1	förening)
Lumparlands Hem och Skola rf
Mariehamn	(3	föreningar)
Föreningen	Hem	och	Skola	vid	Övernäs	skola	i	Mariehamn	rf
Hem och Skola-föreningen i Ytternäs skola rf
Strandnäs Hem och Skola rf
Sund	(1	förening)
Hem och Skola i Sund rf
Vårdö	(1	förening)
Föreningen Hem och Skola vid Vårdö grundskola rf
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