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VÅRT UPPDRAG  

Förbundet Hem och Skolas främsta uppdrag är att stödja föräldrar och medlemsföreningar att på 

olika sätt engagera sig i barnens vardag för att bidra till välbefinnande 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.  

Vi är en centralorganisation för föräldraföreningar som finns i anslutning till skolor och daghem i 

Svenskfinland. En god och öppen samverkan mellan de professionella på daghem och i skolor och 

mellan föräldrar, har en central betydelse för både lärande och välmående i barnets vardag. Detta är 

något som också betonas i våra nationella styrdokument ända från daghemmet till det andra stadiet.  

Tillsammans med andra organisationer, både inom landet och med hjälp av våra internationella 

nätverk, verkar vi för familjernas väl så att deras röst hörs i frågor som berör dem. 

TYNGDPUNKTER  

Välbefinnande  

Att stärka barnens och familjernas välbefinnande är en central del av vårt arbete. Efter två extra 

tunga år med alla de följdverkningar som Covid-19 pandemin har förorsakat i vårt samhälle, kommer 

vi att ytterligare stärka vårt fokus på välbefinnande. Vi fortsätter att jobba med vår satsning Fokus 

Må bra med fokus på att skapa trygga nätverk för föräldrar och barn i daghemmet och skolan. 

Målsättningen är att skapa en inkluderande kultur som gör att varje förälder och familj oavsett 

bakgrund kan komma med i verksamheten, känna sig delaktig och kunna ge och få kamratstöd av 

andra föräldrar. 

Föräldraföreningen som en jämbördig samarbetspart med daghemmet/skolan 

Föräldrarnas delaktighet i daghemmets och skolans verksamhet ska ha en central roll. Det ska finnas 

ett fungerande samarbete både på individnivå och kollektivnivå. Vi kommer att arbeta för att 

ytterligare stärka och förtydliga föräldrars viktiga roll som den primära samarbetsparten för 

daghemmets och skolans personal. Vi kommer att ha stort fokus både på att stödja våra 

medlemsföreningar genom att ge dem olika verktyg och stödja dem i att bli modiga och innovativa. 

Vi fokuserar också på att stärka daghemmets och skolornas kompetens och kunnande i att främja 

föräldrars delaktighet i verksamheten och i att kunna stödja varje förälder i föräldraskapet. 

Målsättningen är att föreningarna känner att de är jämbördiga samarbetspartner med skolorna och 

daghemmen. Då kan föreningen bidra till att förverkliga skolornas och daghemmens uppdrag i 

samarbete med de professionella.  



KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE  

Föräldrabarometern 2022 

För att kunna representera föräldraopinionen i Finland är det viktigt att vi lyssnar in hur gemene 

förälder ser på skolan och lärandet, samarbete mellan hemmet och skolan och sin roll som förälder. 

Detta gör vi bland annat genom att regelbundet utföra en undersökning, Föräldrabarometern. Detta 

år kommer barometern att rikta sig till föräldrar till barn som går i andra stadiet. Det är första gången 

vi vänder oss till föräldrar med barn på andra stadiet och i och med den utvidgade läroplikten vill vi 

kartlägga föräldrarnas delaktighet och hur föräldrasamarbetet ser ut då de unga närmar sig 

vuxenåldern. Med hjälp av undersökningen kan vi erbjuda mera riktat stöd till föräldrar i detta skede 

av livet. Barometern görs, som tidigare år, i samarbete med Suomen Vanhempainliitto. 

Projekt: Föräldramentorer i skolan 

Vi anhåller om en treårig projektfinansiering (STEA) för projektet Föräldramentorer i skolan. 

Ändamålet för verksamheten är att minska familjers känsla av utanförskap och ofrivillig ensamhet 

och att stärka föräldrarnas roll i att stödja sitt barns lärande och skolgång.  Syftet är att främja 

gemenskapen bland föräldrar i samarbete med skolan för att stärka familjers välbefinnande och 

föräldrars känsla av att kunna påverka. Verksamheten kommer att ha fokus på föräldrar med barn 

som börjar första eller sjunde klass då det visat sig att stadieväxlingarna medför stora förändringar 

för familjerna och barnen. Det kan också handla om föräldrar och familjer som är nyinflyttade, 

föräldrar till barn med särskilda behov eller andra utmaningar eller föräldrar som själv önskar sig 

extra stöd. Till verksamhetsformerna hör primärt utbildande av föräldramentorer som har barn i 

äldre klasser, som ska fungera som stöd då nya föräldrar kommer med i skolgemenskapen. 

Projekt: Familjevänlig skola 

Vi anhåller om en treårig projektfinansiering från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att föra ut 

programmet Familjevänlig skola till skolor i Svenskfinland. Konceptet har tagits fram inom projektet 

Varje förälder är en resurs och har piloterats i några skolor och ett daghem. Efter det har konceptet 

utvärderats och utvecklats och ska nu erbjudas samtliga skolor och daghem i Svenskfinland.  

Genom att jobba målmedvetet med programmet Familjevänlig skola kan en skola ta till vara den 

potential som finns i familjerna och bli mer professionell gällande föräldrasamverkan. Syftet är att 

öka kvaliteten i föräldrakontakten, att utveckla ett gemensamt och uttalat förhållningssätt gentemot 

vårdnadshavarna och få en enhetlig linje för föräldrasamverkan i skolan. 

Välbefinnande i familjen 

Hösten 2021 startade vi med en liten fördröjning kursen Välbefinnande i familjen (tidigare Positivt 

föräldraskap) i Vasa och Helsingfors. Denna kurs består av åtta moduler av vilka fyra hölls hösten 

2021 och de återstående fyra hålls under våren 2022. Kursen Välbefinnande i familjen handlar om att 

mångsidigt stärka familjemedlemmars psykologiska välbefinnande genom forskning och praktisk 

tillämpning av metoder inom positiv psykologi. Positiv psykologi är vetenskapen om vad som får oss 

att må mentalt bra, vad som får oss att blomstra som människor och känna tillfredställelse i livet. Det 

handlar om att stödja alla att nå sin potential, i samspel med och i omtanke om varandra. Positiv 

psykologi är inte positivt tänkande utan positivt agerande. Den vänder sig till människor som vill öka 

sin förmåga att uppskatta det som livet ger oss. Vi kommer att utvärdera utfallet och sedan ta 

ställning till om detta kunde bli en del av vår kontinuerliga verksamhet och i vilket format i så fall. 

  

 

 



MEDLEMSVERKSAMHET OCH STÖD TILL MEDLEMSFÖRENINGAR  

Vi erbjuder föreningarna rådgivning i olika frågor som berör föreningsverksamheten. Utöver det 

upprätthåller och uppdaterar vi hemsidan så att informationen där är ändamålsenlig och tjänar 

föreningarnas behov. Syftet är att hemsidan inspirerar föreningarna i att utveckla verksamheten 

samtidigt som den erbjuder verktyg för föreningarna. Föreningsaktiva erbjuds också tillfällen att 

diskutera olika angelägna ärenden på s.k. föreningsfikan som ordnas regelbundet online. Vi vill satsa 

på att utveckla stödet till föreningar för att få alla föräldrar att förstå betydelsen av 

föräldraengagemang och därmed få föräldrar intresserade av Hem och Skolas verksamhet. Ur 

föreningarnas synvinkel är det viktigt att vi förtydligar föreningarnas uppdrag, att vi stödjer deras 

arbete och att vi jobbar för att göra föreningsarbetet lockande och inspirerande för föräldrar. Detta 

gör vi genom att tydliggöra varför vårt arbete är viktigt, genom att utveckla en enhetlig och 

igenkännbar profil och genom att tydligt uttala vad Hem och Skola gör. 

Föreningsbrev 

En viktig kanal till våra medlemsföreningar är “föreningsbreven”. Föreningsbrevens syfte är att 

förmedla sådant som är aktuellt för föreningsverksamheten och samarbetet mellan hem och 

skola/daghem. Syftet är att väcka intresse för olika former av föräldrasamverkan. Föreningsbrevens 

innehåll sammanfattas i sociala medier så att flera föräldrar kan få en uppfattning om vad 

föreningarna jobbar med och på så sätt locka med nya föräldrar i verksamheten. Föreningarna 

uppmuntras att ta del av och dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera varandra. 

Nätverksträff (f.d. regionträff) 

De tidigare regionträffarna ersätts av nätverksträffar där innehållet utgår från de behov föreningarna 

har. Det innebär att initiativet till diskussionsämnen under nätverksträffarna kommer från 

föreningarna själva och föreningarna erbjuds möjlighet att skapa nätverk som stödjer deras egen 

verksamhet. I praktiken kunde det innebära en fysisk träff, som vi hjälper till att arrangera, under 

höstterminen och en uppföljande online träff under vårterminen. Syftet är att skapa nätverk där 

föreningar kan stödja varandra i sitt uppdrag på ett sätt som svarar på deras egna behov och att 

skapa en digital gemenskap som når ut till flera föräldrar. Nätverksträffarna behöver inte begränsas 

till regioner utan det kan också vara tematiska träffar som utgår från något visst ämne. 

Föräldraföreningar i daghem och på andra stadiet riktas särskild uppmärksamhet.  

 

Föreläsarnätverk 

Vi erbjuder fortsättningsvis föreningar en föreläsning per år för föräldrar i daghemmet eller skolan. 

Föreläsarna marknadsförs effektivare via olika kanaler. Föreläsningarna erbjuds också online.  

 

Träffpunkt föräldrar – kamratstöd för föräldrar 

Under 2021 utvecklades och piloterades ett nytt koncept kallat ”Träffpunkt föräldrar”. Under 2022 

lanseras och sprids ”Träffpunkt föräldrar” via föräldraföreningar som verkar vid skolor. Tanken med 

konceptet är att samla en infobank med lättillgängligt material som fungerar som underlag för 

diskussioner i föräldragrupper. Att få träffa andra föräldrar på plats är viktigt då många föräldrar och 

familjer varit ensamma och isolerade under coronaåren. 

Materialet för Träffpunkt föräldrar finns bl.a. i form av videoklipp som föräldragruppen kan se 

tillsammans och diskutera utgående ifrån. Konceptet har utvecklats i samarbete med Folkhälsans 

förbund. Materialbanken med tematiskt material kommer att finnas tillgängligt på Hem och Skolas 

webbplats. Vi kommer att ordna utbildningstillfällen för personer som är intresserade av att leda 

föräldraträffar. 



KOMMUNIKATION OCH INFORMATION  

Syftet med vår kommunikation är att nå ut till våra målgrupper på ett positivt, engagerande och 

övertygande sätt. Vi vill att vår kommunikation får föräldrarna att ta en ännu aktivare roll i sitt barns 

lärande och fostran och att daghemmets och skolans personal ser föräldrarna som en jämlik 

samarbetspart. Vi vill också vara en viktig påverkare i frågor som berör föräldrasamverkan och barns 

och ungas lärstig på svenska i Finland. Vi kommunicerar på alla nivåer: den samhälleliga, 

föräldraförenings-, skol- och dagisnivån samt med de enskilda föräldrarna. 

Den nivå som är viktigast för det enskilda barnet och därför också viktigast för oss, är den som är 

närmast i vardagen, den egna föräldern. Vårdnadshavaren är därför också målgruppen för de allra 

flesta av våra material och produkter. 

Andra viktiga målgrupper för oss är medlemsföreningarna, pedagoger och personal i skolor och på 

dagis, skolelever/dagisbarn, beslutsfattare och journalister. 

Med hjälp av flera olika kommunikationskanaler når vi ut till våra målgrupper med teman och 

budskap som är viktiga för oss och som berör dem. 

Podcast Vårdnadshavarens förklaring 

Vi har en föräldrapodd som heter Vårdnadshavarens förklaring. Under 2020–2021 producerades 

avsnitt i vilka vi tar upp angelägna, ibland besvärliga och störande, frågor ur föräldrasynvinkel. 

Poddavsnittens teman är aktuella, men inte tidskritiska, så de kan spridas och användas i många 

sammanhang under 2022. De fungerar bra som element under föreläsningar och utbildningar. 

Podden puffas i våra andra kommunikationskanaler i samband med att vi tar upp aktuella teman 

under årets gång. 

Tidningen Hem och Skola  

Vi ger ut tidningen Hem och Skola fyra gånger per år med har en tryckt upplaga på 38 500  

exemplar. Tidningens målgrupp är den enskilda föräldern. Den är en medlemsförmån och 

distribueras via daghemmen/skolorna till hemmen. Knappt 1 000 ex. distribueras till bibliotek och 

olika svenskspråkiga institutioner. På förbundets webbplats hittas både enstaka artiklar och 

tidningsnumret uppladdat i sin helhet.  

 

Brev till skolor och daghem 

Minst två gånger per termin skickar vi brev till både daghem och skolor. Syftet med breven är att 

bidra till att skapa ett positivt förhållningssätt bland daghemmens och skolornas personal till 

samarbetet mellan hemmet och skolan. Breven är också ett sätt att föra fram föräldrarnas åsikter i 

frågor som berör undervisningen och dagis/skolvardagen. Vi strävar till att sporra och inspirera 

pedagogerna till att utveckla och stödja kommunikationen med föräldrarna. Breven fungerar också 

som en direkt informationskanal till daghemmen och skolorna om vad vi kan erbjuda som stöd och 

inspiration. Utöver de här breven skickar vi med jämna mellanrum ut information till skolorna och 

daghemmen kring olika aktuella ärenden.  

Webben och sociala medier  

Vår webbplats www.hemochskola.fi har information som riktar sig till både föräldrar och/eller  

lärare/pedagoger. Vi arbetar med webbplatsen så att den blir mera tillgänglig och tilltalet mera 

inbjudande. Syftet med webbplatsen är att sprida kunskap om hur föräldrar kan stödja sitt barn i 

skolan/dagiset. Andra syften är att lyfta fram ärenden som är angelägna för föräldrar, erbjuda stöd i 

föräldraskapet, belysa föräldrars åsikter och tankar och att företräda föräldraopinionen i 

utbildningsrelaterade ärenden. Webbplatsen skall också fungera som materialbank för våra 

medlemsföreningar i föreningsärenden. Allt vårt temamaterial finns tillgängligt på webben och kan 

kostnadsfritt skrivas ut.  



Förbundets webbplats fungerar också som en webbportal för de medlemsföreningar som vill  

upprätthålla en egen webbplats. Syftet med webbportalen är att ge stöd för den lokala 

verksamheten och erbjuda riktlinjer som underlättar det lokala arbetet.  

Hur bra de här kanalerna fungerar mäter vi via antalet besökare, vad de söker och hur länge de 

stannar kvar på webbplatsen.  

Vi är också aktiva i flera sociala medier och vill vara där vår målgrupp finns. Genom att följa 

”Förbundet Hem och Skola i Finland” på Facebook, på Twitter @HemoSkolaFinland och Instagram 

@hemochskolaifinland, kan alla som vill följa med aktuella frågor och interagera med oss. Syftet med 

dessa är bl.a. att lyfta fram viktiga teman för oss och engagera våra följare. Instagram börjar bli en 

allt viktigare kanal för oss att nå speciellt yngre föräldrar. Twitter fungerar som en kanal till media i 

syftet att belysa föräldrarnas åsikter och tankar i aktuella frågor. Den nya slutna FB-gruppen för 

föreningsordförande är tänkt att bli ett nytt forum att kontakta anställda på förbundet och få kontakt 

med andra föreningar under 2022. Tröskeln är tänkt att vara låg för att fråga eller tycka till inom 

gruppen. Syftet med gruppen är att skapa kamratstöd för föreningars ordförande. 

LÄRARUTBILDNING OCH -FORTBILDNING  

Utbildning av blivande pedagoger 

Vi utbildar blivande pedagoger på olika stadier i studierna vid Helsingfors universitet, Åbo Akademi, 

Arcada och Novia. Utbildningar riktar sig till socionomstuderande, studerande i småbarnspedagogik, 

klasslärar- och ämneslärarstuderande. Utbildningarna fokuserar på samarbetet mellan hemmet och 

skolan och hur föräldrar kan göras mera delaktiga i skolgången/daghemsverksamheten. Syftet är att 

förbereda blivande pedagoger för föräldrasamarbetet och för att se föräldrarna som en resurs i deras 

arbete. I första hand går utbildningarna ut på föreläsningar med inslag av diskussioner, men vissa 

grupper träffas också skilt för att ta del av gruppövningar. Under dessa jobbar de tillsammans med 

givet tema för att förankra föreläsningsinnehållet ännu tydligare i praktiken. 

Fortbildning av pedagoger 

Fortbildning av pedagoger erbjuds på begäran. En mera strukturerad form av fortbildning piloteras 

inom ramen för programmet Familjevänlig skola (närmare beskrivet under Kvalitets- och 

utvecklingsarbete/Projekt: Familjevänlig skola/Familjevänligt dagis) 

Hållbar kommunikation 

Inom projektet Hållbar kommunikation (Centret för livslångt lärande – CLL) utbildar vi 

kommunikationsmentorer. Skolor i svenska Österbotten ges möjlighet att i samarbete med Hem och 

Skola utbilda kommunikationsmentorer som har som uppgift att främja familjevänliga modeller för 

kommunikation. Utbildningen består av närstudiedagar, online träffar och självständigt arbete mellan 

träffarna. Projektet avslutas i  juni 2022. 

NATIONELLT SAMARBETE OCH FÖRTROENDEUPPDRAG 

Nationellt samarbete 

Hem och Skola-dagen 

Hem och Skola-dagen är en nationell dag som har som syfte att lyfta upp vikten av samarbetet 

mellan hemmet och skolan. Dagen förverkligas på olika sätt ute i skolorna. Vi deltar som part 

tillsammans med Utbildningsstyrelsen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands 

rektorer, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet 

OPSIA, Finlands Kommunförbund, Bildningsarbetsgivarna och Suomen Vanhempainliitto. Skolorna 

erbjuds idéer och annat material för att för att göra det lätt att delta. 



Bokpaket för åk 7–9, gymnasiet och åk 5 samt lägerskolstipendier 

I samarbete med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd erbjuder vi lärarna i åk 5, 

modersmålslärarna åk 7-9 och i gymnasiet möjlighet att erhålla ett bokpaket som kan användas i 

klassen för att främja läsningen. 

Lägerskolstipendier/stipendier för studieresor erbjuds också grundskolan och gymnasierna i 

Svenskfinland. Bidraget möjliggörs genom ett samarbete med Lisi Wahls stiftelse för 

studieunderstöd.  

Seniorer i skolan 

Folkhälsans förbund koordinerar verksamheten Seniorer i skolan/seniorer på dagis och vi medverkar i 

en referensgrupp som lägger upp riktlinjer för verksamheten. Vi marknadsför också konceptet i våra 

olika kanaler. 

Referensgrupp för eftis- och klubbverksamhet 

Sydkusten koordinerar referensgruppens arbete för Eftis- och klubbverksamhet i Svenskfinland. Vi 

medverkar i referensgruppen som sammanför aktörer som handhar verksamheten i praktiken, 

administratörer, utbildningsanordnare och tredje sektorns representanter. Referensgruppens 

primära syfte är att diskutera aktuella frågor gällande eftis och klubbar och hållas uppdaterad i vad 

som är på gång. 

Kampanjen En nykter jul och Nykter Solklart 

Kampanjerna som för fram ett rusmedelfritt budskap samlar många organisationer bakom en 

sommar- och julkampanj som riktar sig både till ungdomar men också till föräldrar. Vi är en av många 

organisationer som stödjer kampanjen.  

Skolresurs 

Skolresurs, resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, är ett finlandssvenskt 

samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Skolresurs arbetar aktivt för en växelverkan mellan 

skolor, högre utbildning och näringsliv. Skolresurs har aktiviteter för både lärare och 

elever/studerande. Lärarna erbjuds möjligheter att bygga på sina ämneskunskaper och utveckla ett 

innovativt lärande. För elever och studerande ordnas bland annat klubbar, kurser och skolbesök. 

Skolresurs strävar efter att ha verksamhet på olika orter i Svenskfinland för att kunna verka på ett 

regionalt plan samt ordna program för alla utbildningsstadier, från förskolan till gymnasiet. Hem och 

Skola har en plats i Skolresurs styrgrupp för att ge input hur samverka med föräldrar. 

Trygg lärmiljö 

Trygg lärmiljö-nätverket koordineras av Regionförvaltningsverket och med sitter representanter från 

undervisningssidan och tredje sektorn från hela södra Finland. Syftet är att tillsammans fundera på 

hur pedagogisk, social, psykisk och fysisk trygghet kan befrämjas bland barn och unga i skolorna. Vi 

medverkar i nätverket.  

Utvecklingsprogrammet Utbildning för alla  

Den sittande regeringen har i sitt regeringsprogram skrivit in att man under perioden 2020–2022 

skall satsa på att främja lärande, jämlikhet och välbefinnande under 2020–2022. Detta görs genom 

satsningen Oikeus oppia/Utbildning för alla vars mål är att minska och förebygga skillnader i inlärning 

och att stärka stödet för lärandet. Tanken är att man genom detta program skall åstadkomma 

ändringar i lagstiftningen och finansieringen för att främja och stärka jämlikheten inom utbildningen. 

Vi har en plats i gruppen som har fått i uppdrag att ta fram modellen för hur detta skall genomföras.  

 



Världens största föräldrakväll 

Världens största föräldrakväll är ett årligen återkommande digitalt föräldramöte som anordnas av 

Utbildningsstyrelsen, Suomen vanhempainliitto och OAJ. Vi har kontaktat Utbildningsstyrelsen om att 

vi gärna skulle delta som arrangör i framtiden eftersom evenemanget också väckt intresse bland vår 

målgrupp. Målsättningen är att vi skall medverka som arrangör 2022. 

Perhepolku  

Perhepolku är ett program som skall stödja föräldrar i föräldraskapet under olika skeden av barnets 

liv. Programmet erbjuder än så länge material och träffar för föräldrar med spädbarn, 2 åringar och 

3-5 åringar. Nu utarbetas ett material och en utbildningshelhet för föräldrar med barn i skolåldern 

och vi är med på ett hörn för att utveckla ett material och en utbildning som riktar sig till föräldrar 

vars barn går i åk 6 och 7. 

Skolcoachutbildning  

Skolcoachar har blivit allt vanligare i våra skolor. En skolcoach är en extra vuxen som finns i skolan, 

rör sig i korridoren, stöder och finns till för att utbyta av känslor och tankar. Yrkeshögskolan Novia 

kommer att starta en utbildning för skolcoachar och har bett oss vara med i en styrgrupp som ska ta 

fram en bra studiehelhet för detta ändamål. 

Finlandsmodellen 2.0  

Finlandsmodellen är den sittande regeringens satsning att säkra att varje barn som går i grundskolan 

ska ha åtminstone en avgiftsfri hobby per vecka under hela sin tid i grundskolan. Genom 

projektfinansiering har kommunerna kunnat söka om finansiering för det här och över 200 

kommuner har beviljats finansiering. Hem och Skola hade representation i arbetsgruppen som tog 

fram modellen och sitter med också då fas två nu inletts. Målsättningen är att ta fram en mera 

bestående modell som inte är beroende av ett enskilt regeringsprogram. 

Mobilen i trafiken bland barn och unga 

I samarbete med Folkhälsans förbund (huvudansvarig) och polisen och skapar vi en faktabaserad 

film, med fokus på mobiltelefonens användning i trafiken, sett ur barns perspektiv. Filmen ingår i en 

större helhet med föreläsning och tryckt stödmaterial som fungerar som underlag för diskussion och 

reflektion utgående från filmen. Filmen ska på ett lekfullt, pedagogiskt och realistiskt sätt fängsla 

barnens intresse, vara informativ, inkluderande och inspirerande samt väcka diskussion både i 

klassrummet och hemma. Målsättningen är att öka förståelsen för mobiltelefonens inverkan på vårt 

beteende i trafiken. Syftet är att lyfta fram vilka faror som döljer sig då vi låter vår koncentration 

förflyttas på något annat än trafiken samt vikten av rörelse och en aktiv vardag på ett tryggt sätt. 

Målgruppen för filmen är lågstadieeleverna i årskurserna 1–6. Videon med budskapet skall även 

presenteras vid föräldraträffar och andra informationstillfällen för vuxna, eftersom den vuxnas roll är 

av största betydelse.  

Nordiskt samarbete  

NoKo, Nordisk kommitté – nordiskt samarbete för föräldraorganisationer i skolor 

Det nordiska föräldrasamarbetet inom nätverket Nordisk Kommitté, NoKo, samlar representanter 

från olika nordiska länder till erfarenhetsutbyte och samverkan. Vartannat år ordnas en nordisk 

konferens i ett av deltagarländerna. Pga coronapandemin har konferensen på Island skjutits upp 

redan två gånger och kommer att förverkligas 16-18.9.2022. Konferensens tema är den s.k. isländska 

modellen för förebyggande arbete för barn och unga och erfarenheter och följderna för 

föräldrasamverkan av den utdragna coronapandemin. Förbundets kommunikatör administrerar 

NoKo-samarbetet inom ramen för 15% av sin arbetstid. NoKos medlemsorganisationer står för en 

medlemsavgift som finansierar sekretariatsfunktionen. 



Nordiskt nätverk – nordiskt samarbete för föräldraorganisationer på daghem 

Det här nätverket för föräldraorganisationer som verkar inom det småbarnspedagogiska fältet. Syftet 

är att skapa kontakter till övriga nordiska föräldraorganisationer för att utbyta erfarenheter och 

kunnande med dem. Under året kommer nätverket att samlas till ett möte antingen i Danmark eller 

online. 

EKONOMI  

Från STEA, anhåller vi om 322 000 euro för ordinarie verksamhet.  

Från STEA har vi ansökt om ett treårigt projektbidrag på 435 000 euro för projektet Föräldramentor i 

skolan. 

Utöver det anhåller vi om medel från Utbildningsstyrelsen och olika stiftelser och fonder. 

Medlemsavgift  

Medlemsavgiften till förbundet år 2022 är 0,70 euro per skolbarn/dagisbarn (proposition). 

ORGANISATION  

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

Styrelse  
Förbundet leds av en regionalt representativ styrelse som sammanträder fem-sex gånger per år. 

Styrelsen utser ett arbetsutskott, ett valberedningsutskott, ett finansutskott och ett redaktionsråd. 

Arbetsutskott och valberedningsutskott  

Arbetsutskottet bereder styrelsens ärenden och sköter löpande ekonomiska ärenden. 

Valberedningsutskottet förbereder val vid årsmötet.  

Finansutskott  

Finansutskottet ansvarar för att långsiktigt fundera på och kartlägga olika möjligheter för vår 

finansiering och föreslå olika modeller för styrelsen.  

Redaktionsråd  

Redaktionsrådet drar upp riktlinjer och strategier för tidningen Hem och Skola. Rådet består av 

ordförande, tidningens chefredaktör, verksamhetsledaren, förbundets kommunikatör och två 

utomstående redaktörer. Rådet sammanträder inför varje nummer.  

Personal  

På förbundet arbetar sex personer, fem i Helsingfors och en i Vasa. Vi har en redaktör som är anställd 

för att sköta vår tidning (deltid). Vi anlitar frilansare och externa experter på arvodesbasis. Utöver det 

arbetar flera personer för oss på arvodesbasis. 

Medlemskap  

Vi är medlem i följande organisationer:  

1. Finland social och hälsa rf 

2. Förbundsarenan rf  

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

4. Lägerskolföreningen rf 

5. Föreningen Pohjola-Norden rf 

6. Centralförbundet för barnskydd rf 


