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VERKSAMHETSIDÉ 
Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för 275 Hem och Skola-föreningar och 
föräldraföreningar som verkar vid skolor och daghem i Svenskfinland. Förbundets syfte är att 
främja barnens välmående i skolan och på daghemmen. Förbundets främsta uppgift är att stödja 
föräldrar och medlemsföreningar att på olika sätt engagera sig i barnens vardag for att bidra till 
välmående bland dagens barn och unga. Vi stödjer också personalen inom skola och daghem så 
att de kan utveckla sina sätt att samverka med barnens och elevernas föräldrar. Detta gör vi 
genom att skapa material och erbjuda utbildning och fortbildning. Tillsammans med andra 
organisationer, både inom landet och med hjälp av våra internationella nätverk, bevakar vi 
barnens och familjernas rättigheter.   

Tyngdpunkter 2018 
Ett bevingat uttryck i Hem och Skola sammanhang är att föreningen ger skolan och daghemmet 
en välbehövlig guldkant i tillvaron. Då syftar man oftast på det ekonomiska stöd som föreningen 
bidrar med. På förbundet vill vi gärna understryka att den sociala guldkant som Hem och Skola 
verksamhet bidrar med är minst lika viktig (om inte viktigare) än den ekonomiska. Därför kommer 
vi att uppmuntra våra föreningar att satsa på den sociala guldkanten, d.v.s. verksamhet som inte 
nödvändigtvis handlar om att samla in pengar utan i första hand bidrar till att skapa gemenskap 
mellan alla de parter som finns i daghemmet eller skolan. Vi kommer också att uppmärksamma 
daghemmen och skolorna på detta. Det andra vi också kommer att lägga vikt vid är att 
uppmuntra föräldrar och personal att tacka och visa sin uppskattning för de personer som gör 
det lilla extra för att jobba för det egna dagiset eller skolan och gemenskapen där. 

 

KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE 
Projektet Varje förälder är en resurs för sitt barn 
Förbundet ansökte i maj 2017 ett projektbidrag på 142.000€ från STEA. Målsättningen med 

projektet Varje förälder är en resurs för sitt barn är att främja varje förälders möjlighet att stödja 

sitt barns lärande och skolgång. Målet är också att öka på de ”osynliga” föräldrarnas och de 

resurssvaga föräldrarnas delaktighet i sitt barns lärande och skolgång. Projektet arbetar utgående 

från tre huvudmålsättningar som är: 

1. Att öka på kunskapen och medvetande om hur föräldrars engagemang inverkar på barns 

skolframgång/lärande och välmående i skolan/daghemmet både hos föräldrar och personal. 

2. Att effektivera och öka mångfalden av verksamhetsformer för samarbete mellan hemmet och 

skolan/daghemmet så att fler föräldrar känner sig manade och bekväma i att stödja sitt barns 

lärande. Det viktiga är att de också känner sig delaktiga i det sociala kollektivet som skolan och 

daghemmet representerar. 

3. Att påverka mans-och papparollen positivt, t.ex. genom att 1. öka antalet förebilder om aktivt 

föräldraskap speciellt riktat till män 2. Öka föräldrars och speciellt pappors engagemang i sina 

barn skolgång/lärande t.ex. genom högläsning och engagemang i läxläsning 

Projektet har tre målgrupper; 1. Mindre aktiva föräldrar till barn i grundskola och daghem, 2. 

Föräldraföreningar och 3. Lärare och pedagoger i skolor och daghem. 

Projektet kommer att ha två anställda och placeringsorten kommer att vara Vasa. Detta för att 

öka förbundets synlighet och närvaro i Österbotten där många av våra medlemmar verkar. 

 



Föräldrabarometer 
För att hålla oss ajour med hur dagens föräldrar ser på sitt barns skolgång och lärande, både inom 

småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen gör vi en omfattande kartläggning, 

denna gång i samarbete med Suomen Vanhempainliitto. Detta för att spara på resurser men 

också för att kunna se om det finns skillnaderna mellan hur föräldrar till barn i de svenska och 

finska skolorna och daghemmen ser på sina barns vardag och lärande. Undersökningen är en 

omvärldsanalys som ska hjälpa oss att i vår verksamhet fokusera på det som är väsentligt och 

viktigt för dagens föräldrar och dagens barn. 

Hem och Skola certifiering 
Många skolor och daghem gör ett gott arbetet då de samverkar med sina barn och sina elevers 

föräldrar. För att stödja detta arbete och ge det mera kontinuitet och stabilitet kommer vi att 

erbjuda skolorna och daghemmen en möjlighet att skaffa sig en Hem och Skola certifiering. Det 

kommer att innebära att man förbinder sig att utarbeta en årsplan för föräldrasamverkan som ska 

innehålla ett visst antal element av de samarbetsformer och arbetsredskap som vi erbjuder. 

Daghemmen och skolorna ansöker om certifieringen och kan få den för tre år i taget då de lämnar 

in sin årsplan för hur samarbetet utformas och genomförs. 

Inkluderande medlemskap 
Trots att det finns en föräldraförening vid nästan varje skola i Svenskfinland och allt fler daghem 

får vi ofta höra att det är svårt att engagera föräldrar i verksamheten. Därför kommer vi att göra 

en extra satsning för att bidra till att engagemang i verksamheten ska upplevas som meningsfullt 

och värdefullt. Bl.a. kommer vi att erbjuda föreningars styrelser material och handledning. 

Hem och Skola-50 år 
Förbundet Hem och Skola grundades snart för 50 år sedan, år 1969. Drivkraften var införandet av 

grundskolan och att man då ville säkerställa föräldrars möjlighet till delaktighet och insyn i sina 

barns skolgång. 2019 är det dags att fira Förbundet som då uppnår milstolpen 50 år. Under 2018 

inleder vi förberedelserna för festligheterna Det finns tankar om att publicera en antologi i vilken 

olika människor berättar om sitt Hem och Skola engagemang. 

 

INFORMATION 
Tidningen Hem och Skola 
Tidningen Hem och Skola har en upplaga på ca 36 000 och övergick 2017 från tabloid till 
magasinformat samtidigt som antalet utgivna nummer minskade från 4 till 3 och specialnumret 
för ettornas föräldrar drogs in. Däremot gavs ett nummer för föräldrar till barn på dagis och 
förskolor ut. 2018 kommer tidningens samtliga nummer att rikta sig till hela målgruppen, d.v.s. 
föräldrar till både barn på dagis och i skolan. En smärre grafisk förändring kommer att göras så att 
tidningens yttryck överensstämmer med Förbundets nya grafiska profil. Tidningen är en 
medlemsförmån och distribueras via daghemmen och skolorna till hemmen. Ca 1000 ex. 
distribueras till bibliotek och olika svenskspråkiga institutioner. 

 

Information till medlemsföreningarna 
Vi informerar regelbundet våra medlemsföreningar genom ett medlemsbrev. Brevet sänds fyra 
gånger per år till föreningens ordförande och ofta också till föreningens sekreterare. Breven, 
som också hittas på webbplatsen, innehåller aktuell information och presenterar förbundets 



service till föreningarna. Medlemsföreningarna i anknytning till daghem får egna medlemsbrev 
fyra gånger per år.  

Information till skolor och daghem 

Förbundet informerar skolor och daghem om verksamhet som berör dem 2-4 gånger per år. 
Brevet skickas i första hand till skolornas rektorer och daghemmens föreståndare. I samband med 
att förbundet informerar t.ex. om aktuella stipendier, presenteras den service och det material 
som skolorna och daghemmen kan beställa via förbundet. Målsättningen är att skolorna och 
daghemmen skall få stöd och inspiration för samarbete med föräldrar.  

Webben och sociala media 
Förbundets webbplats www.hemochskola.fi har helheter som riktar sig till både föräldrar 
och/eller lärare/pedagoger. Eftersom Förbundet fick en ny grafisk profil 2017 kommer 
webbplatsen att anpassas till den nya profilen. 

 Genom att följa ”Förbundet Hem och Skola i Finland” på Facebook, på Twitter 
”HemoSkolaFinland” och Instagram ”hemochskolaifinland”, kan alla intresserade följa med 
aktuella frågor på förbundet.  Förbundets webbplats fungerar också som en kostnadsfri 
webbportal för de medlemsföreningar som så önskar.   

Kampanj Klassförälder  

Hösten 2017 lanserades en klassföräldrakampanj för att såväl föräldrar som lärare bättre skulle 
förstå idén med klassföräldrar och att uppdraget skulle ses som värdefullt och attraktivt. Under 
2018 kommer vi att följa upp hur kampanjen utfallit och fortsätta att stödja våra 
medlemsföreningar och lärare att uppmuntra och främja klassföräldraverksamheten i våra 
skolor. En utveckling av kampanjen är att efterlysa positiva berättelser och erfarenheter om 
klassföräldraskapet som vi publicerar. Berättelser och positiva erfarenheter om att ställa upp 
som klassförälder kan uppmuntra andra föräldrar att också våga ta sig an uppdraget. Samtidigt 
är det ett sätt att synliggöra det viktiga uppdraget och tacka alla de som ställer upp på det. 

 
Tema material 
Förbundet producerar kontinuerligt temamaterial som ska stödja såväl föräldrar som lärare i 

deras uppdrag och arbete. Allt tryckt material är gratis för våra medlemsföreningar och daghem 

och skolor vars föräldraföreningar är våra medlemmar. Allt material finns också tillgängligt på 

webbplats där det kan skrivas ut utan kostnad. 

Nytt material 
Skolan börjar för högstadieelevers föräldrar 

2017 gav vi ut materialet Skolan börjar-Välkommen! som riktar sig till föräldrar vars barn inleder sin 

skolgång i årskurs 1. Materialet var mycket uppskattat. Suomen Vanhempainliitto lät översätta 

materialet till finska. 

I år ger vi ut ett motsvarande material för föräldrar och familjer vars barn inleder sin skolgång i åk 

7. Denna gång samarbetar vi från början med Suomen Vanhempainliitto och skriver materialet 

tillsammans. Materialet ges ut på svenska och finska samtidigt. 

 

http://www.hemochskola.fi/
http://www.hemochskola.fi/


Handbok (kurslitteratur) för lärare: Att bemöta föräldrar – om goda 
relationer och delaktighet (arbetsnamn) 
Förbundet arbetar aktivt med att stödja både lärarstuderande och redan verksamma lärare i 
etablerandet och upprätthållandet av en god och aktiv relation till elevernas vårdnadshavare. 
2008 publicerades handboken Att mötas i samtal- Samtalet som redskap i kommunikationen 
mellan hemmet och skolan. Denna handbok har tagits väl emot av lärarkåren i Svenskfinland och 
används som kurslitteratur vid lärarutbildningen i Vasa. Som ett komplement till denna skrift ger 
vi ut en lättläst och konkret handbok som mera övergripande tar upp hur man i skolan gör 
föräldrar delaktiga i sina barns lärande men också ger konkreta exempel på hur man t.ex. gör 
föräldramöten interaktiva.  

Intressebevakning 
Ett viktigt arbetsfält för Förbundet är att bevaka frågor som på olika sätt berör barnen/eleverna 
och deras familjer. Förbundet fungerar som remissinstans i frågor som berör daghem, skola, barn 
och unga. Förbundsordförande och verksamhetsledaren uttalar sig i samhälleliga frågor inom 
förbundets verksamhetsområde. Förbundsstyrelsen tar under verksamhetsåret ställning till vilka 
frågor förbundet skall driva. Under år 2018 kommer bl.a. frågor om en trygg lärmiljö, delaktighet, 
den nya småbarnspedagogiken att vara centrala. 

MÄSSOR OCH INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Stafettkarnevalen 2018 i Åbo 

Stafettkarnevalen ordnas i Åbo 2018. Vi bjuder in föräldrar, busschaufförer och andra viktiga 

vuxna som möjliggör att eleverna i våra skolor kan delta, att sitta och ta igen sig i vår VIP-lounge, 

där vi bjuder på förfriskningar och en möjlighet att utbyta tankar och funderingar kring skola, 

föräldraskap, hem och skola och annat intressant.  

Rektorsdagar 
De av Kommunförbundet arrangerade Rektorsdagarna samlar årligen ett stort antal rektorer till 
de s.k. Rektorsdagarna. Eftersom rektorer är nyckelpersoner då det gäller skolans och lärarnas 
förhållningssätt till elevernas familjer kommer vi att vara på plats för att informera rektorer om 
vår verksamhet och hur vi kan vara ett stöd för både våra medlemsföreningar och skolornas 
personal. 

UTBILDNING 
Hem och Skola Pop-up  

Förbundet arrangerar fortbildning och inspiration för sina medlemsföreningar under Pop-up 
träffar ute i regionerna. Målsättningen är att arrangera sju träffar för medlemsföreningar i 
skolorna och tre för medlemsföreningar vid daghem, under året. Under träffarna ges deltagarna 
möjlighet att dela erfarenheter och utmaningar med varandra och bjuds på information från 
förbundet. Styrelsemedlemmarna, som också fungerar som regionala kontaktpersoner, 
arrangerar träffarna i samarbete med kanslipersonalen. I mån av intresse bland medlemmarna 
arrangerar de regionala kontaktpersonerna (= förbundets styrelsemedlemmar) informella träffar i 
de egna regionerna kring något lokalt aktuellt tema.  

Föreläsningar för medlemsföreningar  
 Förbundet upprätthåller ett nätverk av sakkunniga som kan anlitas som föreläsare av förbundets 

medlemsföreningar. Det här är en uppskattad förmån som bidrar till att stärka kunnandet och 

vetskapen i frågor som berör familjer på olika sätt.  Vi strävar till att under året utvidga närverket, 

särskilt beträffande föreläsningar som riktar sig till de yngre barnens föräldrar. 



 

Föreläsarna och teman år 2018:  
Föreläsningar för föräldrar med barn i skolan: 

Annika Ahrner-Nyberg är klasslärare och företagare inom mental träning. Annikas föreläsningar 

heter Glada familjen och Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt. Föreläsningen Glada 

familjen tar upp hur man genom att styra sina tankar, känslor och attityder kan skapa (ännu) mera 

glädje i familjen. Stresshantering – ett gemensamt familjeprojekt handlar om hur man i familjen kan 

minska på en osund stress som gör vardagen mindre lustfylld och mera krampaktig. 

Nina Hongell-Ekholm 
Föreläsning utgående från Postivik psykologi (farmför allt om hur man kan se sina barns styrkor 
och strärka dem istället för att utgå ifrån det som är svårt) Väntar på närmare beskrivning. 

Laura och Johan Lindberg 
En inspirationsföreläsning om varför man ska engagera sig i Hem och Skola. Väntar på närmare 
beskrivning. 

Anne Ahlefelts tema är hur vi som föräldrar skall tala med barn och unga om rusmedel. Rubriken 
är ”Hur tala om rusmedel med barn och unga?” och upplägget kan anpassas till föräldragruppen 
beroende på om hur gamla barn de har. Socionom Anne Ahlefelt har mångårig erfarenhet av 
rusmedelsförebyggande arbete i skolor i Svenskfinland. Hon har lett föräldramöten och utbildat 
skolpersonal kring temat. Anne föreläser i södra Finland 

Tove Ajalin är social arbetare, ped.mag. och till vardags jobbar hon som sakkunnig inom det 
mobbningsförebyggande arbetet på Folkhälsan. Hon föreläser om antimobbning och vad vi 
tillsammans kan göra för att skapa en trygg miljö för våra barn och unga. Hennes rubrik är 
"Reagera mot mobbning" och ”Reagera mot kränkningar på nätet”.  

Emina Arnautovic rubrik är: "Tolerans - att tolerera eller involvera". Hennes föreläsning handlar 
om utmaningar och möjligheter för den mångkulturella skolan. Emina jobbar som föreläsare och 
fortbildare vid sidan av sitt arbete som närvårdare i Närpes. Emina har bott i Finland i 20 år och 
kommer ursprungligen från Bosnien och Hercegovina. 

Catarina Bärlund-Palm är klasslärare i Helsingfors. Hon talar om föräldrarnas och skolans 
gemensamma ansvar för barnens språk och hur ett samarbete kring läsning byggs upp. Rubriken 
är En kvart om dagen. 

Marica Enlund är mamma, speciallärare och ped.mag. från Sibbo. Om föräldraskap - vardag, 
värderingar & verktyg. En dialog - föreläsning med syfte att stöda och uppmuntra föräldrar till 
barn i grundskolan. 

Stina Forsberg föreläser under rubrikerna: "Hur kan vi tillsammans skapa ett schysstare klimat på 
nätet?" och "Kränkningar och mobbning - hur skapa en trygg vardag för våra barn?". Stina är 
utbildad pol.mag., socionom YH och närvårdare. Hon är sakkunnig inom det 
mobbningsförebyggande arbetet på Folkhälsan.  

Siv Hartikainen är matematiklärare och verksam inom "Mattelandet". Hon berättar hur man som 
förälder kan väcka barnets intresse för matematik. Hennes rubrik är "Matematik i familjen". 
Hennes föreläsningar är ett samarbete med Resurscenter för matematik, naturvetenskap och 
teknik i skolan.  



Anna Lena Karlsson-Finne, mamma till tre vuxna döttrar, socionom och barnskyddsarbetare i 
Esbo med 30 års erfarenhet att jobba med barn och familjer Talar om föräldraskapets utmaningar 
och glädjeämnen under rubriker som ”Gränser ger trygghet i vardagen” och ”Våga vara förälder 
och sätta gränser!” 

Maria Lingonblad föreläser under rubriken "Kränkningar och mobbning- hur kan vi stöda barnens 
sociala relationer i skolan och på nätet?". Maria är pol.mag och jobbar som sakkunnig inom det 
mobbningsförebyggande arbetet på Folkhälsan. Hon har även jobbat som skolkurator.  

Pia Norrbäck-Kackur, föreläsare, fortbildare och mamma till tre barn. Hennes rubriker är "Se mig - 
att tala med tonåringar", "Vardagsstress och dinosauriemornar", "Det var inte jag" - om att prata 
språkstimulerande med sina barn och Vad händer i hjärnan när man läser eller hör en berättelse? 

Johan Palmén är utbildad specialbarnträdgårdslärare. Han arbetar som datapedagog på 
Folkhälsans datatek. Johan har tidigare arbetserfarenhet som specialklasslärare och har på nära 
håll följt med datorns intåg i barnens skolvardag och i fritiden. Rubrik: "Vem träffade du på 
chatten idag?  

Micaela Romantschuk är förbundets verksamhetsledare. Hon föreläser om samverkan mellan 
hemmen och skolan och om förälderns roll i barnets lärande. 

Annika Tidström föreläser under rubriken "Hur ska vi göra för att komma överens då vi ibland 
tycker olika?". Annika arbetar som biträdande professor i ledarskap vid Vasa Universitet och har 
mångårig erfarenhet av att utbilda i olika organisationer. Föreläsningen är praktisk och 
inspirerande. Deltagarna får konkreta råd och idéer hur man ska förebygga och hantera 
motsättningar. Annika är trebarnsmamma och aktiv i en Hem och Skola-förening.  

Christoph Treier är coach och mental tränare för bl.a. toppidrottare. Hans rubriker är: Hur 
påverkas man av sin placering i syskonskaran? Att vara föräldrar – en av livets största utmaningar, 
Bakom kulisserna i motorsporten. Den sistnämnda riktar sig främst (men inte bara!) till 
motorsport intresserade pappor. Under föreläsningen kommer Treier in på betydelsen av 
självförtroende och självkänsla.  

Maarit Westerén är förbundets informatör. Hon ställer gärna upp och berättar om Hem och 
Skolas verksamhet och t.ex. hur man grundar en Hem och Skola-förening. 

Föreläsningar för föräldrar med barn på daghem och förskola: 

Anna Lena Karlsson-Finne talar om föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen under rubriker 
som ”Gränser ger trygghet i vardagen” och ”Våga vara förälder och sätta gränser!” Anna Lena är 
mamma till 3 vuxna döttrar, socionom och barnskyddsarbetare i Esbo med 30 års erfarenhet att 
jobba med barn och familjer. 

Magnus Lassander - Första hjälpen för småbarnsföräldrar. Hur ska jag hjälpa mitt barn då olyckan 
är framme. Magnus är sjukskötare inom akuta sjukvården och utbildare i första hjälpen och 
hälsokunskap. Han är också närvårdare med inriktning på barn och ungdomar. 

Catarina Bärlund-Palm talar om föräldrarnas och daghemmets gemensamma ansvar för barnens 
språk och hur ett samarbete kring läsning byggs upp. Catarina är utbildad klasslärare från 
Helsingfors.  



Johanna Karlsson brinner för vikten av högläsningen och föreläser kring vuxnas, miljöns och 
böckernas betydelse för barnets lärande, språkutveckling och flerspråkighet. Johanna är 
barnträdgårdslärare och ped. mag. och har många års erfarenhet av att arbeta med barns 
språkutveckling. Hon jobbar nu som språkstöd inom Helsingfors.  

Elspeth Randelin kommer från Australien, är bosatt på Åland och jobbar som skolbibliotekarie i 
Mariehamn. Elspeth talar gärna under rubriken "Livslångt Läsande". Det handlar om högläsnings 
betydelse och om lässtunder tillsammans med barnen som är inte bara härliga utan också 
nödvändiga för ett livslångt läsande. Pappornas roll i detta står i fokus.  

Pia Norrbäck-Kackur, föreläsare, fortbildare och mamma till tre barn. "Det var inte jag" - om att 
prata språkstimulerande med sina barn och Vad händer i hjärnan när man läser eller hör en 
berättelse? 

"Trygga relationer på dagis" 
Hur kan vi skapa ett dagis där alla trivs och mår bra? Hur kan vi som föräldrar stöda våra barns 
kompisrelationer och det mobbningsförebyggande arbetet på dagis? Föreläsarna jobbar alla på 
Folkhälsan som sakkunniga inom det mobbningsförebyggande arbetet bland små barn. 
Annika Heikkilä (föreläser främst i Österbotten) 
Maria Stoor-Grenner (försläser främst i Nyland och Västra Nyland) 
Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser (föreläser främst i Nyland och Östra Nyland) 

Vi är ständigt på jakt efter nya föreläsare och är lyhörda för teman som intresserar dagens 
föräldrar.  
Vi erbjuder också föreningarnas styrelseser inspirationskvällar då vi kommer ut till föreningar som 
vill få lite ny luft under vingarna.  

Lärarutbildning och lärarfortbildning   
Förbundet erbjuder sakkunnig föreläsningar för de utbildningsenheter som utbildar klasslärare, 
ämneslärare, barnträdgårdslärare och socionomer med inriktning på barndagvård. Vi 
samarbetar med Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Förbundets personal föreläser för 
de blivande lärarna och pedagogerna. Studerandena får en kasse med matnyttigt Hem och 
Skola- material som gåva av förbundet. Förbundets personal ställer upp som föreläsare inom 
ramen för olika utbildningar som ordnas av t.ex. fortbildningscentraler och 
Utbildningsstyrelsen. 

Fortbildningspaket för lärare 
Vi erbjuder kollegier skräddarsydda utbildningar om ett professionellt och för eleven 
ändamålsenligt samarbete med vårdnadshavarna.  
 

Folkhälsans nätverksträffar för dagispersonal 
Förbundets planerare kommer att fungera som föreläsare på sex stycken av Folkhälsans 
nätverksträffar under våren 2018, temat är föräldrasamverkan 

SAMARBETE   
Nationellt samarbete   
Skolkontakt 
Skolkontakt, som lanserades 2015, fortsätter. Skolkontakt är ett till 100% av Kulturfonden 
finansierat projekt och  erbjuder elever på lågstadiet (åk 3-6)  möjligheten att knyta vänskapsband 



över regiongränserna i det svenska Finland och stärka den språkliga och kulturella identiteten och 
samhörigheten hos barnen.  En Skolkontakt går ut på att två klasser i olika regioner i 
Svenskfinland skapar en kontakt som leder till ett möte på endera klassens hemort. Under mötet, 
som innefattar 1-2 övernattningar, spenderar klasserna tiden tillsammans med gemensamma 
aktiviteter. Skolkontakt står för resekostnaderna och matpeng för den resande klassen, inklusive 
lärare och föräldrar som deltar i resan. En utveckling av Skolkontakt är att skolklasser nu kommer 
att kunna skapa en kontakt över språkgränsen till det finska Finland. Det är då den svenskspråkiga 
klassen som ska ta initiativ till kontakten.  Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och 
koordineras av Hem och Skola. 

Next level 
Next level är ett av Barnavårdsföreningen drivet projekt med syfte att öka ungdomars 
psykosociala välbefinnande och förebygga illamående hos elever. Målet är att öka samarbetet 
mellan de unga och vuxna som finns i deras vardag, och mellan skolan och hemmen. Skolpaletten 
ger också föräldrar och skolpersonal verktyg att hjälpa eleverna att bättre klara av eventuella 
motgångar och utmaningar i framtiden. Förbundet är samarbetspart i projektet, särskilt i frågor 
som berör samarbetet med elevernas föräldrar. Projektet har fått finansiering för tre år och 2018 
är det andra året. 

Fhille-stöd för förskolebarn 
FHille är ett program som förbereder barnet för den förestående förskolan och skoltiden. 

Programmet erbjuds föräldrar som vill stärka barnets självkänsla och förutsättningar att lära sig. 

Målet är att utveckla barnets olika kompetenser och att göra föräldern delaktig i sitt barns 

lärande genom lek och positivt samspel. Verksamheten genomförs i norra Österbotten, södra 

Österbotten, Åboland och Nyland. Hem och Skola har en plats i projektets styrgrupp och kommer 

att under året marknadsföra möjligheten att få ta del av programmet Fhille genom våra 

medlemsföreningar vid daghem och förskolor. 

Styrka, glädje och medkänsla  
Förbundet är samarbetspart i Samfundet Folkhälsans forskningsprojekt "Styrka, glädje och 
medkänsla". Projektets syfte är stärka hälsa hos barn genom positiva psykologiska insatser i skola 
och familj. På så sätt skapas en så god uppväxtmiljö som möjligt för barnen samtidigt som även de 
vuxna deltagarna motiveras att delta för sitt eget välbefinnandes skull.  Hem och Skola medverkar 
bl.a. genom att erbjuda möjligheten för föräldrar att medverka i en föräldrainvention som grundar 
sig på positiv psykologi och mindfullness. Det första syftet med interventionen är att öka 
föräldrars medvetenhet om sina egna och sina barns styrkor och goda sidor samt hur dessa 
styrkor kan användas för att utveckla sin och barnens potential. Det andra syftet med 
interventionen är att öka föräldrars förmåga till medveten närvaro (mindfulness) i samvaron med 
sina barn, samt ökad förmåga att uppmärksamma både sina egna och barnens behov. På så sätt 
blir ett övergripande syfte att påverka familjens dynamik, barnens allra viktigaste uppväxtmiljö, i 
positiv riktning.  2018 kommer intentionen att göras bland skolpersonal i pilotskolorna. Hem och 
Skolas verksamhetsledare kommer att fungera som en av utbildarna i teamet. 



Mer än ord 
Förbundet medverkar i styrgruppen för projektet Mer än ord – besked om funktionsnedsättning 
handlar om att ge och ta emot information om ett barns funktionsnedsättning. Var, när, hur 
borde beskedet ges? Vilken information och vilken form av stöd behöver de anhöriga för att 
komma igång med vardagen? Projektet samlar in erfarenheter av föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning i olika regioner i Svenskfinland. Den samlade föräldrakunskapen ligger som 
grund för broschyrer och webbmaterial för anhöriga. Förbundet de utvecklingsstördas väl, FDUV, 
är projektets huvudman och det finansieras av RAY. Övriga medverkande organisationer är  
Folkhälsan Välfärd, Autism- och Aspergerförbundet och Kårkulla samkommun. 

Hem och Skola dagen   
2017 kommer Hem och Skola-dagen att firas för sjunde gången. Idén bakom dagen är att 
uppmärksamma det viktiga samarbetet mellan skolan och hemmen med tanke på elevernas 
skolframgång och trivsel. Initiativet till den nationella dagen togs 2011 av Suomen 
Vanhempainliitto som också är huvudman för projektet. Antalet skolor som deltog år 2016 var ca 
1000, varav ca 120 var svenskspråkiga. Målsättningen är att alla skolor i Finland på sikt skall 
uppmärksamma dagen. Förutom Förbundet och Suomen Vanhempainliitto är följande parter med 
i projektet som finansieras av Penningautomatföreningen RAY: Utbildningsstyrelsen, Finlands 
rektorer, Finlands svenska lärarförbund FSL och Undervisnings-sektorns Fackorganisation OAJ, 
Specialister för undervisnings- och bildningsväsende Opsia och Kommunförbundet.  

Bokpaket och lägerskolstipendier   
I samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd erbjuder Hem och Skola skolorna 
möjlighet att anhålla om bokpaket för eleverna i åk 1. Modersmålslärarna i årskurserna 7-9 och 
vid gymnasierna kan ansöka om bokpaket som innehåller klassuppsättningar med skönlitteratur.  
Grupper och klasser i skolor som har en förening som är medlem i förbundet, kan också anhålla 
om lägerskolstipendier som förbundet delar ut i samarbete med stiftelsen.  Nytt är att 
möjligheten att anhålla om och få stipendierna nu gäller samtliga skolor, inte bara de som har en 
förening som är medlem hos oss.  
 
NYTT: 
I samarbete med Sydkustens Landskapsförbund utarbetas ett pedagogiskt material för 
bokpaket i åk 5. Materialet ska hjälpa lärarna att använda bok paketet på ett mångsidigt sätt.  

Skolbok.fi   
Tillsammans med Finlandssvenska skolungdomsförbund, FSS, upprätthåller förbundet en virtuell 
marknadsplats, skolbok.fi, där gymnasieelever kan sälja och köpa begagnade gymnasieböcker. 
Sajten är icke vinstbringande och gratis för användaren.   

Farfar i skolan   
Farfar i skolan är ett finlandssvenskt samarbete mellan organisationer som vill hjälpa skolor att 
upptäcka och ta till vara den resurs som de äldre utgör. Arbetet koordineras av Folkhälsans 
förbund. Hem och Skola är medlem i referensgruppen som utvecklar verksamheten. 
Målsättningen är dels att erbjuda skolorna flera trygga vuxna och dels att erbjuda de äldre i 
samhället möjligheten att finnas till hands för barn och unga i skolorna.    

Koordineringsgruppen för Eftis- och klubbverksamheten   
Förbundet är representerat i styrgruppen för Eftis- och klubbverksamheten. Gruppen ordnar 
utbildning och informerar om ärenden som berör eftermiddagsvård och klubbverksamhet i 
Svenskfinland. Verksamheten koordineras av Sydkustens landskapsförbund.    



Kampanjen En nykter jul och Nykter Solklart   
Förbundet kommer som tidigare år att delta i kampanjerna En nykter jul för barnens skull och 
NykterSolklart. Kampanjerna koordineras av Raittiuden ystävät ry.   

Vi i klassen 

Vi i klassen är ett finlandssvenskt projekt med målet att stärka elevers och lärares välmående i 

klassen. Projektet, vars huvudman är Barnavårdsföreningen, ordnar inspirationsträffar för skolans 

personal skräddarsydd verksamhet i klassen, programmet Friends och temalektioner kring att 

minska våld och aggressivt beteende. Projektet Vi i klassen sker i samarbete med Hem och Skola, 

Folkhälsan och Stationens barn.  

Hälsa genom eSport 
Yrkesinstitutet Practicum har initierat projektet Hälsa genom eSport. Målet med projektet är att 
genom eSport som metod främja fysisk och psykisk hälsa hos ungdomar som spelar elektroniska 
spel. Målgruppen för satsningen är ungdomar på andra stadiet. 

Förbundet Hem och Skolas roll i sammanhanget ifall finansiering beviljas är att delta i 
styrgruppsmöten och projektplanering och att sprida information om och hälsosamt spelande 
bland elevers föräldrar. 

Övrigt samarbete   
Förbundet samarbetar utöver det mera etablerade samarbetet ofta ad hoc med olika 
organisationer inom utbildningssektorn och den sociala sektorn i frågor som berör barn- och 
ungas välmående. Det kan handla om t.ex. gemensamma uttalanden, fortbildningstillfällen och 
seminarier.    

Internationellt samarbete   
NoKo-Nordiskt samarbete   
NoKo-Nordisk kommitté är ett nätverk av grundskolans föräldraorganisationer i de nordiska 
länderna. Samtliga medlemsländers ordförande träffas tre gånger per år, på ett av dessa 
möten deltar verksamhetsledarna. Syftet är att tillsammans med de nordiska kollegerna 
dryfta gemensamma frågeställningar och arbeta för gemensamt uppställda mål som stöder 
elevens välmående i skolan.  Det nordiska samarbetet koordineras av förbundet som har 
upprättat ett sekretariat för att sköta arbetet. Noko sekretariatet finansieras med 
medlemsavgifter från respektive land. 

NoKo-konferens i Norge 
Det nordiska nätverket NOKO arrangeras vartannat år en konferens för Förbundens 

förtroendevalda. 2018 ordnas konferensen i Oslo 14-15.9 och temat denna gång är Mångfald och 

anpassning - hur kan skolan möta alla barns föräldrar. 

 
Nordiskt nätverk inom småbarnspedagogiken  

Ett nordiskt nätverk för föräldraorganisationer som arbetar inom småbarnspedagogiken 
grundades i Norge i februari 2017. Då beslöts att nätverket träffas årligen i något av 
medlemsländerna. 2018 kommer träffen att ordnas i Köpenhamn i april. 
 

Medlemskap   
Förbundet är medlem i följande organisationer:    

1. Finland social och hälsa rf    

http://www.viiklassen.bvif.fi/sve/verksamhet/
http://www.viiklassen.bvif.fi/sve/verksamhet/
http://www.viiklassen.bvif.fi/sve/verksamhet/


2. Svenska Folkskolans Vänner    

3. Svenska studieförbundet   

4. NOKO, Kommittén för Hem och Skola-samarbetet i Norden    

5. EPA, European Parents Association    

6. Lägerskolföreningen    

7. Föreningen Pohjola-Norden   

EKONOMI   
Från Penningautomatföreningen, STEA, anhåller förbundet om 321 000 euro för ordinarie 
verksamhet. Förbundet anhåller utöver det om medel från Utbildningsstyrelsen och olika 
stiftelser och fonder.   

 Medlemsavgift   

Medlemsavgiften till förbundet år 2017 är 0,60 euro per i skolbarn/dagisbarn.  

ORGANISATION   
Styrelse    
Förbundet leds av en regionalt representativ styrelse som sammanträder fem-sex gånger per år. 
Styrelsen utser ett arbetsutskott, ett valberedningsutskott och ett redaktionsråd.   

Arbetsutskott och valberedningsutskott 
Arbetsutskottet bereder styrelsens ärenden och sköter löpande ekonomiska ärenden.     
Valberedningsutskottet förbereder val vid årsmötet.    

Redaktionsråd    
Redaktionsrådet drar upp riktlinjer och strategier för tidningen Hem & skola och planerar 
temanummer. Rådet består av ordförande, tidningens chefredaktör, verksamhetsledaren, 
förbundets informatör och två utomstående redaktörer. Rådet sammanträder inför varje 
nummer. 

Personal  
På kansliet arbetar en verksamhetsledare, en ekonom, en informatör, en planerare och en 
kanslisekreterare.  En redaktör är anställd för att sköta förbundets tidning i samarbete med 
informatören. Utöver det arbetar flera personer för förbundet på arvodesbasis. Kansliet finns på 
Nylandsgatan 17 D i Helsingfors.  Om Förbundet beviljas STEA projektbidrag för projektet Varje 
förälder är en resurs, kommer ytterligare två personer att arbeta på förbudet. Deras placeringsort 
är Vasa. 

Årsmöte   
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls före utgången av april månad.  


