
HEM OCH SKOLA
presenterar

FÖreNINGArNaS teMaÅr
OM VÄLMÅenDe

Föreningar kan delta i alla aktiviteter och utveckla 
egna koncept för Fokus Må Bra, eller bara vara 
med på ett hörn. Anmäl er gärna om ni vill vara 
med. En intresseanmälan förbinder er inte, men 

då får ni information om alla aktiviteter. Man kan 
hoppa på när som helt under året. 

LäS Mera OM teMaåret här:
www.heMochSkOlA.FI/FokuS-Ma-brA/

häNG MeD!

http://www.hemochskola.fi/fokus-ma-bra/


VarFÖr FokuS MÅ brA?

lyfta fram och stärka det positiva i samarbetet
mellan hemmet och skolan  

alla föräldrar ska kunna känna sig delaktiga
och bidra till verksamheten  

skapa och upprätthålla goda relationer
så att barnen ska må bra och känna sig trygga  

skapa en känsla av sammanhang och mening
i det man gör för sig själv och för andra  

skapa ett gemensamt mål för verksamheten
som stärker välmående för alla  

Haka på medlemsföreningarnas temaår Fokus Må bra för 

2021-2022. Vi erbjuder träffar, föreläsningar och nätverkande 

för föräldraföreningar under hela temaåret. Nu om någonsin 

behövs en satsning på välbefinnande då alla familjer på ett 

eller annat sätt har påverkats av coronan. Tillsammans kan vi 

stödja varandra, dela kunskap och erfarenheter. Kom med och 

bidra till att stärka känslan av samhörighet och trivsel i just i er 

skola eller ert daghem!

För att:

VaD erbjuder FörbunDet?
Inspirationsmaterial 

Föreläsarnätverket med föreläsare som
skapat särskilda Fokus Må bra-föreläsningar 

Utmaningar 

Fokus Må bra-symbolen och annat
grafiskt material  

Bloggar, artiklar, poddar och Fokus Må bra-
uppdateringar i sociala medier som ni kan dela
och sprida vidare  

Online Fokus Må bra-föreläsningar för alla
intresserade föräldrar

Må bra fika Virtuella kaffestunder  

5.10 ÖStra NyLaNd, träFF i borGå 

6.10 heLsingFOrS Och MeLlAnNyLaNd, träFF i heLsingFOrS 

12.10 VäStra NyLaNd, träFF i karIS 

13.10 ÅboLaNd, träFF i Åbo 

26.10 SöDrA ÖSterbotten, träFF i VaSa 

27.10 NorrA ÖSterbotten, träFF i JakobstaD 

2.11 ÅLaNd, träFF i MarIehAMN

Tidpunkt kl.18.30-20.30. Pricka gärna in datumen redan nu.

Mera inFo koMMer unDer höSten!

regIOnAlA träFFAr För FöreNINGSaktivA
kring FokuS Må brA: 


